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Izvleček
Pokrajinski učinki množičnega turizma v Maroku
Zaključna seminarska naloga govori o spremembah pokrajine v Maroku, ki so se začele z
razvojem množičnega turizma, katerim je ta večinoma botroval. Na začetku naloge je podan
geografski oris okolja, v nadaljevanju pa je opisan še razvoj turizma, kot se je razvijal od
začetka do danes. V osrednjem poglavju so predstavljeni vplivi na gospodarstvo, okolje ter
družbo in kulturo, zraven pa so podani konkretni primeri za Maroko. V petem poglavju je v
obliki preglednice izoblikovano vrednotenje vplivov množičnega turizma glede na področje
vpliva. Metode teoretičnega dela so zajemale kritični pregled literature ter povzemanje
ugotovitev tujih raziskovalnih del, ki sem jih konkretizirala s primeri za Maroko. Za prikaz
obsega učinkov sem uporabila kvalitativno metodo vrednotenja. Rezultati naloge kažejo na to,
da je turizem pozitivno vplival na razvoj gospodarstva države, vendar pa je s seboj prinesel
močne posledice tako za naravno okolje, ki ga je že dodobra preoblikoval in poškodoval, kot
tudi za družbeno in kulturno okolje, kjer je povzročil izgubo vrednot in tradicij ter vse večje
posnemanje zahodnega načina življenja, kar pa je pozitivno na področju boljšanja človekovih
pravic.
Ključne besede: Maroko, množični turizem, razvoj turizma, pokrajinski učinki, regionalna
geografija.

Environmental effects of mass tourism in Morocco
The main theme of the written assignment are changes in economy and physical as well as
socio-cultural environment of Morocco, which has started with the development of mass
tourism as the main cause. Assignment starts with geographical facts about the country in
chapter two and continues with a chapter about the development of tourism as it has formed
from the beginning to the state it is in today. In the main chapter influences of tourism on
economy, physical environment and socio-cultural environment are listed and actual examples
found in Morocco are added. In chapter five in table form influences of mass tourism by the
areas they appear in are evaluated. Methodology combined cabinet work, literature
examination and short fieldwork. Results show tourism had positive effects on economic
development of the country, yet it caused strong effects on physical environment, which has
been mostly transformed and damaged, and on socio-cultural environment, where it has
caused erosion of values and traditions and yet bigger imitation of western lifestyles. The
most positive effect with changing lifestyles is more human rights for its population.
Key words: Morocco, mass tourism, tourism development, environmental effects, regional
geography.
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1. UVOD
Maroko je že dokaj zgodaj začel kazati potencial za razvoj turizma, ki se je kasneje, večinoma
tudi načrtno, začel vse hitreje razvijati, danes pa se število turistov še vedno povečuje, kar
uvršča Maroko med pomembnejše turistične destinacije. Množični turizem pa s seboj prinaša
raznovrstne posledice, ki so lahko tako pozitivne kot tudi negativne. Namen zaključne
seminarske naloge je ovrednotiti spremembe, ki so v Maroku nastale pod vplivom razvoja
množičnega turizma, tako v naravi, družbenem in kulturnem okolju kot tudi v gospodarstvu.
Poglavitni cilji zaključne seminarske naloge so:
- podati geografski oris preučevanega območja s poudarkom na turističnih potencialih;
- predstaviti razvoj turizma v Maroku;
- opredeliti glavne spremembe pod vplivom množičnega turizma v gospodarstvu in
naravnem okolju, ki ga je posredno ali neposredno preoblikoval turizem, ter v
kulturnem in družbenem okolju;
- opredeliti najbolj intenzivne vplive turizma v glavnih tipih turističnih območij v
Maroku;
- ovrednotiti pokrajinske učinke, ki so posledica razvoja množičnega turizma in podati
splošno oceno koristi množičnega turizma za Maroko.
Večji del naloge je bil opravljen na podlagi kabinetnega dela, s pregledom literature in
podatkovnih baz. Z metodo kompilacije sem v prvih treh poglavjih povzela tuje rezultate
znanstvenoraziskovalnih del in jih smiselno razdelila po tematskih poglavjih. Z metodo
konkretizacije sem skušala podkrepiti splošne razlage s konkretnimi primeri za Maroko. V
petem poglavju sem uporabila kvalitativno metodo vrednotenja, da sem opredelila delež
pozitivnih in negativnih učinkov na okolje, družbo in gospodarstvo. Rezultate sem predstavila
s pomočjo preglednic in grafikona. Nekaj dela je bilo opravljenega tudi na terenu, vendar sem
zaradi časovnih omejitev večinoma preverila le dejansko stanje v določenih pokrajinah in
pridobila slikovno gradivo.
Hipoteze, ki sem jih postavila pred začetkom preučevanja in jih skušala potrditi ali ovreči, so:
- Pokrajinski učinki turizma so največji v območjih največje zgostitve turistov, se pravi
ob obalah in v kraljevih mestih, medtem ko so vplivi na manj turističnih območjih
manjši, vendar veliko bolj razpršeni.
- Največ pozitivnih učinkov zaradi razvoja množičnega turizma je v gospodarstvu, saj je
turizem vse večji vir deviz, privlači tuje naložbe in posredno vpliva na razvoj države.
- Posledice v kulturnem in družbenem okolju so večinoma negativne, saj se tradicija in
kultura tržita kot turistični produkt, hkrati pa izgubljata pomen med lokalnim
prebivalstvom. Zaradi vse večjega stika z evropskim svetom maroška družba postaja
vse bolj podobna zahodnim.
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2. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI MAROKA
Kraljevina Maroko je arabska država v Magrebu, ki na vzhodu in jugovzhodu meji na
Alžirijo, na jugu pa na Zahodno Saharo, ki si jo nezakonito prisvaja že od začetka
sedemdesetih let 20. stoletja, ko se je tam začelo izkoriščanje fosfatov. Na zahodu jo obdaja
Atlantski ocean, ki na severu skozi strateško Gibraltarsko ožino preide v Sredozemsko morje.
Maroko leži na površini malo manj kot 460.000 km2, na kateri preide iz obsežnih ravnikov v
gorate predele verig Atlasa in na jugovzhodu v Saharo. V svoje preučevano območje nisem
vključila Zahodne Sahare, ki jo Maroko obravnava kot del svoje države, čeprav je fronta
POLISARIO na njenem območju leta 1976 razglasila Demokratično arabsko republiko.
Zakoniti status ozemlja in problem neodvisnosti še vedno ostaja nerešen (Vintar Mally, 2005).

2.1. Fizičnogeografske značilnosti Maroka
Maroko je pokrajinsko zelo raznolika država in sega od visokogorja Atlas in Rifa do obsežnih
ravnikov, ki se postopoma spuščajo proti obalam Atlantskega oceana, kjer je skoncentrirano
tako prebivalstvo kot tudi gospodarstvo države, pa vse do puščave na jugovzhodu. Maroko je
tudi najbolj gorata severnoafriška država, saj je njegova povprečna nadmorska višina 800
metrov. Veriga Atlasa s slemenitvijo v smeri SV–JZ deli državo na atlantski in saharski del.
Sredozemsko območje sestavlja le ozka rifska obala, zato je bolj pod vplivom Atlantskega
oceana kot Sredozemskega morja (Vintar Mally, 2005).
Podnebje je na severu sredozemsko, v notranjosti polsuho, na jugovzhodu države pa
puščavsko. Padavine so prisotne od novembra do aprila, v višjem Atlasu celo kot sneg.
Poletni meseci so skoraj brez padavin, z visokimi temperaturami v notranjosti države. Ob
atlantski obali so temperature zaradi hladnejšega Kanarskega toka zmernejše. Celinskost se
proti notranjosti države povečuje. Na severu pade od 800 do 1000 mm padavin, na atlantski
obali in v osrednjih delih 250 do 500 mm, v Visokem Atlasu 600 do 1200 mm, jugovzhodno
od Atlasa in na jugu pa manj kot 100 mm (Natek, Natek, 2006). Po Köppenovi klasifikaciji je
na severu tip podnebja CSa, v notranjosti države BSh, na jugu države in jugovzhodno od
Antiatlasa pa vroče puščavsko podnebje tipa BWh. Visokogorska območja Atlasa imajo
gorsko podnebje H (Vintar Mally, 2005).
Maroko ima izmed vseh severnoafriških držav najbolj razvejeno rečno mrežo, kar pa je
posledica padavinskih razmer. Pretok vodotokov sezonsko zelo niha; večina jih poleti celo
usahne, medtem ko se pozimi precej napolnijo zaradi obilnejših padavin. Predvsem na jugu
države ima večina vodotokov značaj vadija. Skoraj vsi vodotoki se napajajo v višjih območjih
Atlasa in Rifa, ki omogočajo oskrbo z vodo in namakanje kmetijskih površin. V ta namen je
bilo zgrajenih kar nekaj umetnih akumulacij v nižjih območjih. Pomembna pa je tudi talna
voda, ki omogoča življenje v oazah, in je zaloga fosilne vode, ali pa izvira iz območij Atlasa
(Vintar Mally, 2005).
Primernost prsti za kmetijstvo je odvisna predvsem od podnebnih razmer in možnosti za
namakanje. Na severu je razširjena predvsem terra rossa, ki prehaja v kambisole in proti
sušnim območjem v kserosole. Teh je precej tudi na drugih polpuščavskih območjih države.
Jermosoli so puščavske prsti, ki se pojavljajo na najbolj sušnih območjih, kjer se pojavljajo
pravi vadiji, ob toku katerih pa so se razvili mladi fluvisoli. Na maroški Mezeti se pojavlja
rdečkasta peščena prst, imenovana hamri, ki je manj rodovitna oziroma jo je za kmetijsko
obdelavo treba namakati. Ob atlantski obali se pojavlja vertisol, imenovan tirs, ki je težji za
obdelavo, vendar ob zadostni količini vode zelo rodoviten. V višjih območjih se pojavljajo
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rendzine in litosoli. Skeletna tla so imenovana djebel in so močno izpostavljena eroziji
(Crkvenčić, 1990; Soil map… 1977; cv: Vintar Mally, 2005).
Biotska raznovrstnost je zaradi podnebnih značilnosti in raznolikosti pokrajine prav tako med
največjimi v Sredozemlju, država pa se deli na tri pokrajinsko-ekološke makroregije: na
atlantsko in sredozemsko obalno območje, na gorska območja Atlasa ter na puščavsko s
stepskimi območji. Obalno sredozemsko rastlinstvo proti notranjosti in jugu države prehaja v
stepski in puščavski pas, v katerem je zelo razširjeno grmičevje, še posebej čičimak in
tamariska. V višjih območjih je veliko borovih in cedrovih gozdov, travna odeja pa je
skromna, zato prevladuje paša drobnice. V nižjih predelih je naravno rastlinstvo
preoblikovano, tako da se ob atlantski obali razprostirajo nasadi sredozemskih kulturnih
rastlin, nekdanji listnati gozdovi pa so se ohranili le ponekod na Rifu, medtem ko v oazah na
jugu prevladujejo dateljnove palme, na ravnikih pa nasadi kulturnih rastlin, ki jih omogoča
umetno namakanje (Vintar Mally, 2005; Natek, Natek, 2006; Morocco - Geography and
Wildlife, 2014). Arganovo drevo je unikat jugozahodnega dela atlantske obale in je na tem
območju še iz časov, ko je imel ta del Afrike še tropsko podnebje. Dandanes uspeva s
pomočjo vlage morskih meglic. Arganovo olje je vse bolj cenjeno, saj ga uporabljajo že v
vseh vrstah industrije; od prehrambne do kozmetične. Zaradi redkosti argana je UNESCO
razglasil regijo Essaouira–Agadir za zaščiteno biosfero (Morocco - Geography and Wildlife,
2014).
Avtohtone vrste sesalcev v Maroku so: lisica, šakal, cibetovka, hijena, panter, gazela in
berberska opica. Za Atlas so značilni še mufloni. Kar pa se tiče udomačenih živali, so
najpogostejše ovce, koze in govedo. Na podeželju se kot prevozno sredstvo večkrat pojavljajo
tudi mule in konji ter v sušnejših območjih kamele. V državi je preko 450 vrst ptic, veliko je
selivk (Morocco - Geography and Wildlife, 2014).
Z vidika razvoja turizma so naravnogeografski potenciali Maroka zelo veliki, saj že sama
raznolikost pokrajine omogoča razvoj različnih vrst turizma. Tako se je v vzpetem svetu
Atlasa razvil gorski turizem; najbolj razvito je pohodništvo, pohodne poti pa se pojavljajo tudi
v soteskah rek Drâa, Dades, Ziz itd. Sredozemsko morje je omogočilo nastanek turizma, ki je
še najbolj podoben tunizijskemu, kljub temu da je poudarek še vedno na kulturnem doživetju
Maroka, Atlantski ocean pa nudi odlične valove za vodne športe, čeprav je obala nekoliko
manj primerna za kopanje. Na ravnikih so se razvila mesta, ki danes privlačijo največ turistov.
Na prehodu v puščavo na jugozahodu Maroka se kot turistična atrakcija pojavljajo oaze,
obstoj katerih omogoča talna voda, datljeve palme pa so kot zaščitni znak oaz postale tudi
eden izmed simbolov južnega Maroka. Nedaleč stran pa je turistu omogočena prava saharska
izkušnja, saj se lahko s kamelo ali terenskim vozilom napoti v najbolj znan Erg Chebbi.
Maroko je privlačen tudi zaradi toplejšega podnebja, ki skupaj z morjem in peščenimi plažami
omogoča razvoj SSS turizma, prav tako pa vse bolj privlači predvsem evropske upokojence,
ki želijo zimo preživeti v milejšem podnebju. Kljub temu, da Maroko prejme precej padavin,
pa se v določenih območjih pojavljajo problemi oskrbe z vodo, saj se poraba z množicami
turistov močno poveča, poleg tega pa je poraba vode na turista večja od porabe domačina.
Glede na živalstvo in vegetacijo Maroko privablja opazovalce ptic, saj ponuja zatočišče
predvsem pticam selivkam, turistična atrakcija pa so tudi kamele in osli, ki jih domačini tržijo
kot prevozno sredstvo. Obiskovalcem so zanimivi tudi gozdovi cedre v Srednjem Atlasu in
prikaz proizvodnje arganovega olja na jugozahodu Maroka.
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2.2. Družbenogeografske značilnosti Maroka
Po podatkih popisa leta 2004 je v Maroku živelo 29.891.708 prebivalcev (Recensement …,
2004), ocena prebivalstva za leto 2014 pa je 32.699.600 (Morocco Population 2014, 2014). Za
prebivalstvo Maroka je značilna hitra rast, kar pa povzroča velike socialne probleme, hkrati pa
tudi vse hitrejšo rast urbanega prebivalstva, pomanjkanje služb in posledično vse večje
emigriranje v države EU in ZDA, bodisi za stalno ali le na začasno delo (Natek, Natek, 2006).
Ob popisu leta 2004 je v Maroku živelo 51.435 tujcev, predvsem Francozov, Špancev
Italijanov, Tunizijcev in Alžircev (Recensement …, 2004). Večina prebivalstva je
berberskega rodu, ki pa so predvsem v mestih povsem arabizirani (65 %), v gorskem svetu in
na jugovzhodu pa so Berberi (Amazighi) ohranili svojo kulturo in jezik (33 %). Po
veroizpovedi so prebivalci sunitski muslimani (98 %), poleg njih je še okoli 23.000
katoličanov in 6000 judov (Natek, Natek, 2006). Problemi, ki tarejo Maroko, so revščina,
pretirana rast prebivalstva v mestih, neprimerna komunalna infrastruktura v stanovanjskih
soseskah, nizka stopnja pismenosti in izobrazbe ter visoka brezposelnost. Prebivalstvo
Maroka je slabo izobraženo, saj večina otrok ne dokonča niti osnovne šole, vendar tudi
izobraženim ni zagotovljena zaposlitev, saj je brezposelnih tudi veliko diplomantov
humanističnih študijev, ki jih država skuša zadržati v prevelikem javnem sektorju, vse bolj pa
se pojavlja tudi beg možganov. Od sredine 20. stoletja število prebivalstva na podeželju
stagnira, saj se zaradi slabših razmer in revščine prebivalstvo seli v mesta in industrijska
območja zaradi boljše možnosti zaslužka. Na podeželju ni primerne infrastrukture in šol, zato
prevladuje slaba izobrazba, še posebej žensk, kmetijstvo pa zaposluje štiri petine delovno
aktivnega prebivalstva. V svetu naj bi bilo 2 milijona maroških emigrantov, kar pa predstavlja
7 % celotnega prebivalstva. Od tega jih je 85 % v evropskih državah (Vintar Mally, 2005).
Najgosteje je poseljena ravnina ob atlantski obali in dolina reke Sebou, kjer na 10 % ozemlja
živi 60 % prebivalcev. Močno je prisotno preseljevanje s podeželja v mesto, predvsem v
Casablanco, kjer se razprostirajo obsežna barakarska naselja. Južni deli in Atlas so redko
poseljeni, značilne so z obzidjem obdane strnjene vasi, s hišami iz na soncu sušene opeke
(Natek, Natek, 2006).
Maroko ima bogato zgodovino, ki je vplivala na njegovo današnjo kulturno in naravno
podobo ter dala državi dodatno vrednost za trženje turizma. Prvi nam znani prebivalci
današnjega ozemlja Maroka so bili neandertalci, prvi civilizirani ljudje pa so 3000 pr. n. št.
prišli z Bližnjega vzhoda. Na maroških tleh je sledi pustilo precej različnih kultur; od
feničanskih trgovcev in pomorščakov do Kartažanov in Rimljanov, ki so zgradili mesto
Volubilis, ki je danes priljubljena turistična točka v bližini Meknésa. Rimljani so v tem
obdobju širili krščanstvo, zaradi priselitve judov iz Egipta pa se je v Maroku do danes
ohranila tudi najstarejša še živeča religija. Oblast so nato prevzeli germanski Vandali, sto let
kasneje pa Bizantinci. Do prihoda arabske nadvlade je v Maroku sledilo obdobje nejasnih
političnih razmer (Vintar Mally, 2005; Ham in sod., 2013). V drugi polovici sedmega stoletja
je islam prodrl do Maroka, ki mu je zatem vladalo več neodvisnih muslimanskih kraljestev, ki
jih je šele Idrisi v 8. stoletju uspel ponovno združiti v eno. To je začelo cikel vzhajajočih in
propadlih islamskih dinastij, ki so si prestolnice ustvarile vsaka v svojem mestu, ta pa so
danes znana kot kraljeva mesta in sodijo med najbolj priljubljene turistične destinacije.
Obdobje, ki je sledilo, je bilo zaznamovano s konflikti in spopadi, Maroko pa je dobil mešano
prebivalstveno podobo zaradi dotoka temnopoltih sužnjev, belopoltih ubežnikov in
najemniških vojakov. Leta 1912 je Francija prisilila Maroko v podpis sporazuma, s katerim je
le-ta postal francoski protektorat. Maroška mesta so dobila novi del, zgrajen po vzoru zahodne
arhitekture, imenovan ville nouvelle, ki je bil namenjen evropskemu prebivalstvu. Domače
prebivalstvo je bilo v podrejenem položaju, saj so si Francozi prisvojili vsa najboljša
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kmetijska zemljišča, izvažali naravne dobrine in začeli z izgradnjo sodobne infrastrukture.
Nezadovoljstvo domačega prebivalstva je postajalo vse večje in začel se je boj za
neodvisnost, ki jo je Maroko dosegel leta 1956, ko mu je bilo vrnjeno tudi ozemlje pod
špansko oblastjo, razen eksklav Ceute in Melille (Vintar Mally, 2005). Po osamosvojitvi je
Maroko obdržal svetovanje kolonialne Francije in si tako omogočil mirnejši razvoj. Zaradi
obsežnega izposojanja denarja je bil Maroko do leta 1970 v velikih dolgovih. Leta 1973 je
začela cveteti proizvodnja fosfatov v Zahodni Sahari in Maroko je začutil priložnost za
zaslužek, zato je leta 1976 zavzel sever Zahodne Sahare, tri leta kasneje pa še njen južni del,
kar pa že več kot trideset let povzroča spore. Kralj Hassan II. se je trudil za napredek in pri
tem simpatiziral z zahodom, predvsem Ameriko. Leta 1962 je država dobila prvo ustavo in s
tem postala parlamentarna monarhija, vsa oblast pa je bila v rokah kralja. Leta 1999 je s
smrtjo kralja Hassana II. oblast prevzel kralj Mohamed VI., ki je uvedel še več sprememb,
prvič izvedel svobodne volitve in dal več pravic ženskam. Volilno pravico imajo vsi maroški
državljani, starejši od 20 let. Njegov režim velja za enega najbolj demokratičnih med
arabskimi državami, pa tudi na področju kulture in vere je to ena najbolj liberalnih islamskih
držav. Tako kot njegov oče se je močno povezal z Evropo in nadziral turistični razcvet ter
močno prispeval k prodoru nizkocenovnih ponudnikov letov v Maroko (Vintar Mally, 2005;
Ham in sod., 2013).
Spomladi leta 2011 je prišlo do protestov, zato je kralj s sprejetjem ustavnih sprememb julija
2011 del oblasti prepustil premierju. Ta predseduje sejam vlade, v posvetu s kraljevim
ministrskim svetom imenuje ministre in državne uradnike ter ima pravico do razpustitve
parlamenta. Kralj je še vedno vrhovni poveljnik oboroženih sil. Z novo ustavo je bilo
dodeljenih kar nekaj državljanskih pravic, kot so svoboda izražanja, enakopravnost žensk in
zakon, ki omogoča ženskam ločitev in prevzemanje skrbništva nad otroki, večje pravice
govorcem jezikov manjšin in neodvisnost sodnikov (Moroccan general …, 2013).
Maroško gospodarstvo ima vse značilnosti držav v razvoju, vendar z nekaterimi uspešnimi
panogami in razmeroma stabilno gospodarsko rastjo. Po letu 1990 so izvedli obsežne
strukturne reforme, med drugim liberalizacijo cen in privatizacijo državne lastnine.
Gospodarstvo temelji predvsem na fosfatih, kmetijstvu in turizmu. Maroko fosfate izvaža z
ozemlja Zahodne Sahare, ki ima dve tretjini svetovnih zalog. Svojih mineralnih virov Maroko
skorajda nima. Dodaten problem predstavljajo tudi velika nihanja cen na svetovnem trgu
(Natek, Natek, 2006). Kmetijstvo je precej odvisno od količine padavin, zaposluje pa 44,6 %
(Central Intelligence Agency …, 2014) delovne sile in je leta 2012 prispevalo 14,4 % k BDP
(Morocco 2014 – African …, 2014). Maroko po BDP spada med države s srednje visokimi
dohodki. Prizadeva si za gospodarsko povezovanje z ZDA in Evropo, na katero odpade večina
maroške zunanje trgovine (Vintar Mally, 2005). Problemi maroškega gospodarstva so zlasti
velika zadolženost v tujini, velika brezposelnost (brezposelnost mladih med 15. in 24. letom
je bila v letu 2013 19,1 % (Morocco 2014 – African …, 2014)), veliki izdatki za vojsko zaradi
zasedbe Zahodne Sahare, vse večje socialne razlike, ki so privedle tudi do "arabske pomladi",
draga delovna sila, ki zmanjšuje konkurenčno sposobnost gospodarstva, pojavljajo pa se tudi
velike razlike med razvitostjo atlantske obale in notranjosti ter razlike med podeželjem in
mesti (Natek, Natek, 2006). Primanjkljaje pokrivajo zasebni transferji delovnih emigrantov in
presežki v storitvenih dejavnostih, predvsem turizmu. V letu 2013 so se prihodki iz turizma
povečali za 2 %, devize delovnih emigrantov in tuje investicije pa za kar 20 % (Morocco 2014
– African …, 2014). Denar maroških emigrantov predstavlja poleg turizma največji vir
deviznih prilivov. Prvi izseljenci so se preseljevali v Alžirijo, kolonialno obdobje pa je
spodbudilo odseljevanje v Evropo zlasti med obema svetovnima vojnama, vendar so se ti
izseljenci kasneje večinoma vrnili. Na začetku so na delo odhajali le samski moški, medtem
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ko so družine ostajale doma, v zadnjem času pa se pojavlja tudi beg možganov in ne le
odseljevanje nekvalificiranega prebivalstva s podeželja, temveč tudi iz mest. Vse več
Maročanov se izseljuje s celimi družinami, kar povzroča vse manj stikov s sorodstvom v
Maroku in s tem manjši devizni priliv. V zadnjih časih se je začela pojavljati tudi oblika
turizma, kjer se v vlogi turista pojavljajo izseljenci, ki se v času počitnic vračajo na obisk k
sorodnikom iz Maroka in se vedejo delno kot turisti, delno pa kot domačini. Veliko
emigrantov iz tujine financira razvoj domačega okolja, največji razvoj so z deviznimi prilivi
emigrantov dosegli na območju Rifa (Vintar Mally, 2005). Maroko je največji uvoznik nafte v
severni Afriki. Veča se poraba električne energije; letno skoraj za 6 %, širi pa se tudi
elektrifikacija podeželja. Elektriko v Maroku proizvajajo v termoelektrarnah na nafto in
premog, ki pa ju uvažajo. V prihodnosti naj bi imeli vse večji pomen obnovljivi viri energije.
Industrija prispeva 15,9 % k BDP (2012), največji delež pa predstavljajo kemijska industrija –
predelava fosfatov ter na novo razvijajoči se letalska in avtomobilska industrija, ki počasi
prevzemata vodilni delež (Morocco 2014 – African …, 2014). Tradicionalne vrste industrije,
kot so živilska, strojna, kovinska in elektrotehnična industrija, se srečujejo z vse večjimi
problemi zaradi zastarelosti tehnologije in nizke produktivnosti, pa tudi pomanjkanja
kvalificirane delovne sile. Industrija je razvita v večjih mestih, kot so Casa, Safi, Rabat in
Meknes. Obrt je najbolj razvita v večjih mestih. Maroko je znan po izdelkih, kot so ročno
tkane preproge ter tekstilni, usnjarski in lončeni izdelki (Vintar Mally, 2005).
Kmetijstvo zaposluje slabo polovico prebivalstva. Večinoma se ukvarjajo s tradicionalnim
kmetijstvom, ki je še vedno hrbtenica gospodarstva, za boljše donose pa primanjkuje
tehnološke opreme in infrastrukture, saj namakajo le 3 % državnega ozemlja, več kot 80 %
kmetij pa je manjših od 5 ha, zato je vse bolj prisotno preseljevanje v mesta. Sodobno
kmetijstvo se pojavlja na obsežnih ravninah, tržno usmerjeno pa je že od kolonializma. Na
Rifu je prisotno obsežno gojenje konoplje, ki je sicer ilegalno, zato se država bori proti temu.
Maroko je namreč postal eden glavnih izvoznikov hašiša za Evropo, saj je zaslužek od
konoplje veliko večji kot od drugih kulturnih rastlin. Tržno usmerjeno ribištvo so uvedli
kolonialisti. Kasneje je Maroko s sporazumom evropskim državam omogočal lov v svojih
vodah, po okrepitvi flote in konzervne industrije pa je postal največji proizvajalec ribjih
izdelkov v arabskem in afriškem svetu. Maroko ima sorazmerno gosto cestno omrežje (58.395
km), približno dve tretjini cest je asfaltiranih, približno 1000 km pa je hitrih cest. Železniška
proga je dolga 2076 km; glavna proga povezuje Tanger, Rabat, Casablanco in Marakeš.
Pomembna so tudi pristanišča in mednarodna letališča v večjih mestih, za daljše razdalje pa so
na voljo tudi notranji leti (Vintar Mally, 2005, Central Intelligence Agency …, 2014).
Maroko pesti vse večja degradacija okolja zaradi razvoja množičnega turizma, intenzivnega
kmetijstva, pospešene urbanizacije in hitre industrializacije. Najhujši problemi so onesnaženje
zraka, prsti in voda, krčenje gozdov, vodna in vetrna erozija, salinizacija, širjenje puščave,
izguba kmetijske zemlje, ogrožanje biotske raznovrstnosti, ogrožanje morskih ekosistemov
zaradi prevelike aktivnosti prebivalstva, preveliko izkoriščanje naravnih virov in
nenadzorovano širjenje urbanih območij (Social watch …, 2012). Poleg tega Maroko pestijo
tudi naravne nesreče, predvsem vse pogostejše suše, pa tudi poplave in potresi. Maroko je že
leta 1995 sprejel nacionalno strategijo varovanja okolja in trajnostnega razvoja, leta 2003 pa
je sprejel nov krovni zakon varstva okolja (Vintar Mally, 2005).
Bogata maroška zgodovina in sledi različnih kultur so omogočile dobro podlago za razvoj
kulturnega turizma, ki turiste danes privablja predvsem v štiri kraljeva mesta; Meknes, Rabat,
Fez in Marakeš. Evropski turist lahko nedaleč od doma doživi pravo arabsko kulturo, na
podeželju pa ostanke berberske kulture. V turizem je vpletena večina prebivalstva, veliko
10

brezposelnega prebivalstva na ulici išče priložnostna dela, kot je delo vodiča, nosača, itd., v
zameno za manjše plačilo. To pa privede tudi do negativnega učinka, saj so lahko precej
vsiljivi, kar je za večino turistov neprijetno. Razvoj turizma s pritegovanjem tujih
investitorjev in vlaganji zelo spodbuja kralj, zato prevzema turizem vse večjo vlogo v
terciarnem sektorju. Kljub pozitivnim ekonomskim posledicam pa povzroča negativne
posledice v okolju in tako uničuje privlačnost destinacije.

Slika 1: Glavne naravnopokrajinske enote Maroka
Vir: Vintar Mally, 2010, str. 5.
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3. RAZVOJ TURIZMA V MAROKU
V nadaljevanju bo opisan razvoj turizma v Maroku od samih začetkov pa do današnjega
množičnega turizma, ki v gospodarstvu prevzema vse večji delež. To je vsekakor tudi
posledica močnih naporov maroške vlade, ki si je z večletnimi načrti za razvoj v turizmu
postavila cilje in jih v veliki večini tudi dosegla ter tako postala ena glavnih turističnih
destinacij arabskega sveta. Za razvoj turizma so bile vsekakor pomembne naravne in kulturne
danosti. Maroko je namreč reliefno in pokrajinsko zelo pester; od hribovitih pokrajin do
obalnih območij, zelenih dolin, oaz in celo puščave, kar je pripomoglo k razvoju več tipov
turizma, posledično pa tudi k večjemu turističnemu povpraševanju. Z vidika kulturne
dediščine je Maroko mala zakladnica kultur, ki sicer svojim turistom ponuja pristno
orientalsko izkušnjo, vendar pa zaradi pestre zgodovine v Maroku najdemo vse od ostankov
rimske kulture, pa do prepredanja zahodne, berberske in islamske kulture, kar pa odseva videz
pokrajine.
Razvoj maroškega turizma v smer množičnega turizma je po začetnem odzivu obiskovalcev
sprožila in pospešila vlada, ker se je zavedla, da lahko turizem igra veliko vlogo v bodočem
razvoju države.
V 19. stoletju se je povečalo zanimanje za Orient in s tem tudi za Maroko. Prvi vodič po
Maroku je nastal leta 1889. Takrat so bili pisatelji vodičev in raziskovalci teh dežel predvsem
umetniki, pustolovci, raziskovalci in misijonarji, ki so potovali kot posamezniki. Izpostavili
so turistično zanimiva območja in kot prvi Evropi omogočili kartografski vpogled v državo
(Minca, Borghi, 2009).
V času protektorata je francoski guverner Marechal Herbert Lyautey že zgodaj začel z obširno
kampanjo za razvoj mednarodnega turizma v državi. Turizem je bil po njegovem pomemben
zaradi dveh razlogov: da je privabil evropske (predvsem francoske) turiste, s čimer je
pomagal Maroko približati Evropi, ter da je utrjeval vrednost prisvojenega ozemlja in ga bolj
povezal z matično državo (Minca, Borghi, 2009).
Leta 1920 so se razvile prve oblike modernega turizma, ki pa se je razvijal v okviru
kolonialnih teženj in znotraj območij vojaške kontrole. Leta 1920 je bilo organizirano prvo all
inclusive potovanje. Prvi turistični kompleksi so bili postavljeni znotraj varnega trikotnika še
danes najbolj priljubljenih maroških destinacij pri Evropejcih: Tanger–Fez–Marakeš (Minca,
Borghi, 2009). Lyautey je postavil temelj za razvoj Marakeša kot uspešne turistične
destinacije: široke ulice, čudoviti parki in prestižne kolonialne zgradbe v maroškem
arhitekturnem stilu. Popotniki v prvih desetletjih protektorata so omenjali pomanjkanje
primerne superstrukture in hotelov, ki bi pritegnili bogato in sofisticirano klientelo.
Pomanjkljivost je Lyautey odpravil že leta 1921 z izgradnjo veličastnega hotela Mamouni, ki
je hitro pridobil mednarodni sloves. Tako je Marakeš postal prestižna destinacija in gostil
mnoge pomembne dogodke (Minca, Borghi, 2009).
Leta 1937 je po skoraj dvajsetih letih razvoja turizma nastal Maroški turistični urad (fr. Office
Chérifien du Tourisme). Njegov namen je bil študija turizma tako v kot tudi izven Maroka in
iskanje najboljših načinov za njegovo promoviranje in razvoj. Med drugo svetovno vojno je
bil urad ukinjen, vendar se je leta 1946 odprl z novim imenom "Office National Maroccain du
Tourisme" in se kot institucija ohranil do danes. S koncem protektorata leta 1956 je Maroko
obdržal turistične kapacitete in kulturo turizma iz kolonialnega obdobja, kar je močno

12

vplivalo na politiko prvih desetletij neodvisnega Maroka in ostaja prisotno do danes (Minca,
Borghi, 2009).
Maroška vlada se je že nekaj let po osamosvojitvi lotila prvih pobud v turizmu. Večina prvih
investicij je bila usmerjena na sredozemsko obalo, kar je sicer imelo pomembne učinke za
domači turizem, ni pa bistveno vplivalo na mednarodni turizem. Maroko je bil in ostaja
eksotična arabska in afriška destinacija za evropski trg. Njegov omejen turistični razvoj nikoli
ni mogel konkurirati z bolj infrastrukturno razvitim Sredozemljem, ki se je specializiralo v
obmorski turizem. Leta 1964 so bili v Maroko povabljeni strokovnjaki Svetovne banke.
Strinjali so se, da Maroko opusti obsežne industrijske projekte in se usmeri v razvoj turizma,
saj naj bi bil z bogato naravno in kulturno dediščino sposoben pritegniti veliko tujih investicij
in prihodkov (Minca, Borghi, 2009).
Od leta 1965 so mednarodne organizacije, multinacionalne hotelske skupine in pričakovanja
prihodnjih investicij s strani zasebnega sektorja botrovali seriji načrtov za razvoj množičnega
turizma. Načrt za obdobje 1965–72 je opredelil novo fazo razvoja s turizmom kot drugo
najbolj pomembno gospodarsko dejavnostjo, takoj za kmetijstvom. Maroška vlada je po
opustitvi načrtov za industrializacijo prevzela še večjo vlogo v razvoju turizma. Po španskem
vzoru iz leta 1960 so privilegirali množični turizem, od katerega niso hoteli biti premočno
odvisni, zato so skušali pridobiti različno klientelo, turistično ponudbo pa narediti raznoliko in
jo razširiti v različne regije v državi. Velike investicije v turizem so bile na nek način
kompenzacija za nekatere periferne dele države, ki so jih izpustili iz večjih razvojnih načrtov
po pridobitvi neodvisnosti, saj so bili slednji skoncentrirani na gospodarsko os Casablanca–
Rabat–Tanger. Tak razvoj se je nadaljeval do leta 1978. V zgodnjih sedemdesetih letih 20.
stoletja so se namreč začele naftne krize, leta 1975 je sledila priključitev Zahodne Sahare in
nato še kolaps cen fosfatov v obdobju 1976–1978. To je oslabilo državno gospodarstvo in
povzročilo delni umik vlade iz turistične dejavnosti in v desetletju po letu 1983 tudi uvedbo
nove politike strukturnega prilagajanja, ki jo je priporočil Mednarodni denarni sklad (Minca,
Borghi, 2009).
Kljub potencialom pa turizem nikoli ni mogel podpirati državne ekonomije sam. Statistika je
leta 1960 zabeležila 146.000 prihodov turistov, leta 1973 pa že milijon turistov. Sledilo je
dolgo obdobje relativne stagnacije. Leta 1984 so zabeležili 1,3 milijona prihodov turistov,
nato pa je sledila hitra rast turističnega obiska od druge polovice 80. let naprej. V letu 1992 je
državo obiskalo 3,2 milijona turistov, število pa se je v dvajsetih letih skoraj potrojilo
(Department du Turisme, 2000; cv: Minca, Borghi, 2009).
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Slika 2: Letno število prihodov turistov od leta 1960 do 2013
Vir podatkov: Minca, Borghi, 2009; Arrivées des touristes, 2013..

Turistična politika se je še naprej osredotočala na tradicionalni trikotnik kraljevih mest in na
omejen razvoj sredozemske obale. Agadir je bil kot glavno ne sredozemsko obalno mesto
zaradi manjših vlaganj le delno uspešen. Tudi jug maroške puščave ni nikoli dosegel
pričakovanega razvoja kljub zaprtju Alžirije za mednarodni turizem leta 1990. Nekaj let nazaj
pa se je turistična strategija zopet nekoliko spremenila predvsem zaradi uveljavitve Maroka
kot destinacije kulturnega množičnega turizma. To je prineslo pozitivne spremembe, saj se je
število turistov v letu 2006 povzpelo na več kot 4 milijone. Spremenila pa se je tudi splošna
predstava turistov o Maroku (Minca, Borghi, 2009).
10. januar 2001 je pogosto omenjen kot ključna točka preobrata v maroškem turizmu in
njegovi viziji. Vlada v Marakešu je v sodelovanju z nacionalnim turističnim birojem naredila
načrt razvoja turizma v naslednjih devetih letih, ki je ciljal na hitro rast števila obiskovalcev in
utrditev Maroka kot glavne destinacije kulturnega turizma Sredozemlja. Množični turizem
kljub pričakovanjem v letih po osamosvojitvi zaradi mnogih problemov ni vzcvetel takoj.
Vizija turizma do leta 2010 jih je skušala nasloviti več: pomanjkanje primernih letalskih
povezav, slabe transportne povezave in infrastruktura, precej slaba kakovost in neurejenost
hotelov, nadlegovanje turistov predvsem s strani lokalnih lažnih vodičev, močna odvisnost od
javnega sektorja in relativno šibka prepoznavnost, ki ne uspe privabiti množic iz drugih
sredozemskih turističnih krajev (Minca, Borghi, 2009).
Konkretni cilji novega načrta so bili precej ambiciozni (Minca, Borghi, 2009):
- 10 milijonov tujih turistov do leta 2010,
- 160.000 novih ležišč, kar bi povečalo skupno kapaciteto na 230.000 ležišč,
- skupne investicije naj bi dosegle 9 milijonov evrov,
- zaslužki naj bi znašali do 48 milijard evrov letno,
- 600.000 novih delovnih mest,
- prispevek turizma k BDP-ju naj bi se povečal na 20 % (v primerjavi z 8,5 % v letu
2000).
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Poleg tekmovanja z ostalimi sredozemskimi destinacijami, kot so Tunizija, Turčija in Egipt,
naj bi Maroko postal prestižna destinacija tudi na širšem območju. Cilj nove vizije turizma je
bil ustvariti novo »kulturo gostoljubnosti«, ki je sposobna sprejeti množico turistov iz Evrope
in jim ponuditi pristno orientalsko izkušnjo, obenem pa jim nuditi udobje, kakršnega so vajeni
v zahodnem svetu. Novi načrt se je izkazal kot uspešen, saj se je v nekaj letih število
obiskovalcev podvojilo (Minca, Borghi, 2009).
Vlada si je v želji po dosegu cilja prizadevala za raznovrstnost turističnih produktov,
izgraditev novih kapacitet in infrastrukture ter usposabljanje zaposlenih, poudarjala je
marketing in promocijske strategije ter vrednost naravnih in kulturnih bogastev države. Poleg
teh dokaj vsakdanjih načrtov je Kralj Mohamed VI., ki je zasedal tudi vodilni položaj v
turizmu, iskal radikalno novo smer pogleda na turizem. Po njegovem mnenju je dolžnost
vsakega Maročana, da se smatra kot turistični tolmač in tako pomaga ustvariti novo vabljivo
in prijazno kulturo za turiste. Kraljev poziv je postal odskočna deska za nekatere najbolj
inovativne pobude naslednjih let, začela pa se je ustvarjati tudi nova podoba gostoljubnega
Maroka (Minca, Borghi, 2009).
Kralj Mohamed VI. je ves čas iskal zaveznike in investitorje v tujini. Da bi še povečal tuje
investicije v Marakeš, je podpisal sporazum za odprtje maroškega neba za evropske
nizkocenovne letalske prevoznike, kar je Marakeš precej približalo evropskim turističnim
trgom (Minca, Borghi, 2009).
Po besedah ministra za turizem je glavna prednost Maroka za evropske turiste bližina in nižji
stroški bivanja ter zagotovljeno sonce. Kljub temu pa Maroko ni dosegel ciljev, ki jih je vlada
napovedala oziroma načrtovala za leto 2010. Po podatkih ministrstva za turizem je število
turistov v letu 2010 vključno z izseljenci, ki se vračajo vsako leto na obisk k svojim
sorodnikom, doseglo 9,3 milijona (Salisbury, 2012). Izseljenci, ki obiskujejo domovino, so
večkrat opisani kot paradoksni primer turistov v lastni domovini. To so predvsem Maročani iz
Evrope, ki preživljajo poletne počitnice v Maroku. Vendar pa ne gre le za klasičen obisk
sorodnikov, temveč vključuje tudi druge turistične dejavnosti, ki to skupino obiskovalcev
opredeljujejo kot domačine in turiste obenem (Wagner, 2008).
Kljub vsemu je to v primerjavi z letom 2008, ko je bilo turistov 7,9 milijona, velik napredek,
vendar pa Maročani še vedno niso zadovoljni, saj opažajo, da se razvoj in rast v turizmu v
zadnjih letih počasi ustavljata. Poleg tega se v Maroko počasi vračajo tudi migranti, ki niso
dobili zaposlitve v Evropi. Število prihodov se povečuje tudi zato, ker si vlada prizadeva
spremeniti letališče v Casablanci v vozlišče za afriške lete, saj je dodala redne lete v večino
prestolnic kontinenta, veliko potnikov, ki so samo prestopili na drug let, pa so prav tako šteli
za turiste (Salisbury, 2012).
Tudi evropska gospodarska in finančna kriza trenutno vpliva na maroški turizem, saj Maroko
obišče manj evropskih turistov kot prejšnja leta. Krivec bi lahko bili tudi teroristični napadi;
eden takih se je zgodil aprila 2011 na glavnem trgu Jemaa El Fna v Marakešu. Večina turistov
sploh ne ve, kaj se je zgodilo, vsi domačini, zaposleni v turizmu, pa trdijo, da je kriva kriza v
evropskem območju, saj je večina turistov ravno iz Evrope, teh pa je zadnji dve leti vse manj,
poleg tega pa na dopustu tudi manj zapravijo. Leta 2010 je iz Evrope prišlo 47,7 % turistov,
leta 2011 pa le še 42,6 %. Turizem je v letu 2011 prispeval 8,9 % BDP, posredno pa podpiral
tudi 1,8 milijona delovnih mest (Salisbury, 2012).
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Pred krizo je turizem v Maroku privabljal veliko investicij; v letu 2007 je bilo za nove
turistične projekte namenjenih 12,4 milijarde maroških dirhamov, leta 2011 pa le še 2,6
milijarde. Največji investitor v turizem je bila vedno vlada, vendar se je moralo nekaj
projektov v zadnjih letih zaradi pomanjkanja sredstev začasno ustaviti. Večina projektov do
sedaj je bila na področju gradnje velikih, luksuznih hotelov (Salisbury, 2012).
V sklopu cilja, da Maroko postane ena največjih turističnih destinacij arabskega sveta, kot si
prizadeva kralj Mohamed VI. skupaj s soinvestitorji (Združeni arabski emirati, ZDA, VB in
Evropa), je tudi 700 milijonov USD vredno obmorsko letovišče na atlantski obali ob
Taghazoutu, malo izven mesta Agadir. Cilj projekta je usmeritev v ekoturizem. Vključevalo
bo naravni rezervat arganovih dreves, ki so ena najredkejših drevesnih vrst na svetu, vrednost
arganovega olja pa je vse večja. Projekt bo vključeval tudi vas za deskarje, medino z
restavracijami, kavarnami, trgovinami in centri kulture, golf igrišče z 18 luknjami ter hotele in
kamp, vse to pa bo zgrajeno po sodobnih mednarodnih standardih. Nočitvene zmogljivosti
bodo obsegale 8000 postelj namesto prvotno predvidenih 23.000. Glavni investitorji so,
podobno kot pri ostalih projektih, iz Evrope, saj si s tem zagotovijo pravočasno in kakovostno
izvedbo projekta. Odločitev za turistične projekte v regiji Souss je po besedah vlade
utemeljena, saj tako spodbujajo razvoj nekoliko odmaknjenih in manj razvitih regij v državi.
Podoben primer je 273 km dolga avtocesta, ki povezuje Agadir in sosednja gorata območja z
Marakešem ter tako obiskovalcu omogoča lažji obisk obeh, saj skrajša čas potovanja na 2 uri
(Morocco plans …, 2010).

Slika 3: Vijugasta cesta čez Atlas
Avtorica: Jasmina Kozinc, 2013.

Načrt Maroka za preobrazbo turizma močno privlači javne in zasebne investitorje iz
Združenih arabskih emiratov. Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) si že lasti 17 %
naložb, emiratsko-maroška Palmare Company pa si lasti 328 sob v turistični vasici s štirimi
zvezdicami v Marakešu. Dubajski konglomerat Emaar Properties preko maroške podružnice
razvija turistični in trgovinski kompleks blizu letališča pri Tangerju. Še en projekt je Saphira,
ki bo zgrajen v okolici Rabata. Drugi načrti vključujejo še razvoj več luksuznih golf
kompleksov v sodelovanju z lokalnimi zasebnimi investitorji. Maroko pridobiva tudi vse več
nizkocenovnih letalskih prevoznikov, kot so Ryan Air, Aviareps ter Air Arabia, ki ponujajo
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lete že skoraj iz vseh držav Evrope, medtem ko je uraden letalski prevoznik za državo Royal
Air Maroc namenjen potnikom višjega razreda (Morocco plans …, 2010).
Kljub arabski pomladi Maroko še vedno pridobiva tuje investitorje in povečuje število
obiskovalcev. Razmere so vsekakor prizadele turizem Tunizije in Egipta, Maroko pa
ambiciozno nadaljuje z načrtom Turizem – Vizija 2020. Yassir Zenagui, maroški minister za
turizem, ocenjuje, da je Maroko sedaj še v boljšem položaju za povečanje turistične
privlačnosti, kot pa je bil tik pred arabsko pomladjo. Pri tem imajo povsem drugačen model
kot sosednje države. To potrjuje tudi statistika, po kateri povprečen turist v Maroku zapravi
800 USD, medtem ko v Tuniziji le 250 USD. Vizija 2020 predvideva potrojitev turističnih
prihodkov, podvojitev nočitvenih zmogljivosti in uvrstitev turizma na prvo mesto v
gospodarstvu države. Cilj je, da Maroko postane ena izmed 20 najboljših turističnih držav na
svetu, kar bi zagotovo ustvarilo tudi nova delovna mesta. Želijo, da bi neposredno v turizmu
delalo več kot milijon mladih (Williams, 2012).
Vizija 2020 temelji na treh osnovnih principih. Prvi je povečanje moči maroške raznolikosti,
saj so zahvaljujoč naravi možne skoraj vse oblike turizma. Drugi je maroška kultura in
avtentičen značaj, kar Maroko loči od sosed. Tretji je trajnostni turizem, saj je glavna
prioriteta, da uvedejo okolju prijazen pristop. Uspeh vizije pa je odvisen tudi od ekonomskih
kriz. Privlačnost Maroka za tuje investitorje je tudi v dobri prometni infrastrukturi (Williams,
2012). V želji po dosegu ciljev Vizije 2020 se Maroko podaja v nove vrste turizma, ki bi
lahko privabile še več investitorjev. Del Vizije 2020 je tudi projekt na področju zdravstvenega
turizma. V Marakešu naj bi namreč zgradili bolnišnico s 160 posteljami, 65 mondenimi
apartmaji in luksuznim hotelom s 40 sobami. 40 milijonov USD vreden projekt se bo
razprostiral na površini 21.000 m2 in naj bi bil končan leta 2015. "Mesto zdravja" naj bi letno
privabilo 5000 pacientov (Morocco invests …, 2013). Da bi Maroko uresničil Vizijo 2020, bo
skušal pridobiti tudi turiste iz Severne Amerike, Azije in Afrike, saj do sedaj največ tujih
turistov prihaja iz Španije in Francije, v zadnjih letih pa vse več tudi iz Latinske Amerike
(UAE investors …, 2010).
Turizem se je v Maroku začel razvijati že zelo zgodaj, največji razlog za to pa je verjetno
neposredna bližina Evrope, kar je povzročilo, da je postal ena izmed prvih afriških držav,
kamor so se napotili zgodnji raziskovalci in popotniki. Zaradi svoje drugačnosti je Maroko
postal zanimiv za premožnejše Evropejce, ki so sprva kupovali eksotične izdelke iz arabskih
držav, kasneje, s povečano mobilnostjo in pojavom prostočasnih aktivnosti, pa je Maroko že
začel dobivati prve turiste. Tudi maroški voditelji so se kmalu zavedli naravnih danosti
države, zato so turizem že zelo zgodaj začeli usmerjati v razvoj množičnega turizma. Prvo
strategijo razvoja je Maroko dobil pod kolonialno oblastjo Francozov, vendar je razvoj tudi po
osamosvojitvi spretno usmerjal naprej in si postavljal vedno nove cilje. V Viziji 2010 so bili
postavljeni zelo optimistični cilji, ki se sicer niso uresničili v celoti, vendar pa se je država
začela krepko razvijati, ponudba širiti, povečalo pa se je tudi število turistov. V sklopu Vizije
2020 se večinoma s pomočjo tujih investitorjev izvaja precej obširnih projektov, Maroko pa
se usmerja v vedno nove vrste turizma ter tako širi svojo ponudbo in skuša privabiti različno
klientelo, še posebej pa cilja na premožnejše turiste, ki jim ponuja udobje v zameno za
primerno plačilo. Maroški turizem še vedno uspeva predvsem zaradi naravnih danosti in
spretnega vodstva, ki je pripravljeno sprejemati novitete in ves čas vlagati vanj.
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4. SPREMEMBE KULTURNE IN NARAVNE POKRAJINE MAROKA
POD VPLIVOM RAZVOJA MNOŽIČNEGA TURIZMA
Turizem zagotovo ni edini dejavnik, ki je povzročil korenite spremembe tako kulturne kot
tudi naravne pokrajine, saj vsak razvoj s seboj prinese spremembe. Največji vdor v kulturno
okolje so zagotovo povzročili kolonialisti, ki so prvi vnesli drug način življenja, arhitekture in
družbenih prepričanj v dokaj konzervativno družbo, ki ji je vera določala stroga pravila
življenja in precej omejevala svobodo, vsaj z našega zornega kota. Prav kolonialno obdobje
pa je dalo začetni impulz za razvoj turizma, saj je maroška vlada opazila, da lahko kljub temu,
da je večina evropskega prebivalstva zapustila Maroko, svoji državi omogoči zaslužek s
trženjem svoje kulture in raznolike pokrajine, če v ponudbo doda kanček zahodnega udobja in
luksuza, ki je potreben za zadovoljitev potreb množic turistov, pri katerih je zaslužek največji,
saj posamični popotniki in raziskovalci iščejo stranpoti in se zadovoljijo s prenočišči slabše
kakovosti, medtem ko je večina pripravljena odšteti toliko več za udobje mehke postelje.
Vlada je turizem zato vse bolj začela usmerjati in razvijati v smeri, s katero bi privabila
premožnejše obiskovalce, ter v smer poslovnega turizma, luksuznega turizma, obmorskega
turizma itd. Poleg tega pa je ponudbo ohranjala v orientalskem kulturnem okolju in s svojim
načinom življenja prikazovala okolje, ki si ga je turist želel izkusiti. Način življenja je v
Maroku danes že precej podoben zahodnemu, vendar pa se določeni izdelki in podobe turistu
še danes prodajajo, ker so del vsesplošno znane podobe o državi in se zato dobro tržijo. Tako
ima poleg globalizacije in vseh sočasnih procesov turizem v Maroku večjo vlogo pri
spremembah, saj je zelo pomembna gospodarska dejavnost, ki ji tudi država namenja veliko
pozornosti in skuša še bolj okrepiti njeno vlogo, kar pa skupaj s procesi urbanizacije,
modernizacije, globalizacije, itd. pospešeno uničuje naravno okolje in kulturo, hkrati pa
prinaša tudi nekatere pozitivne posledice, ki jih bom skušala ovrednotiti v nadaljevanju.

4.1. GOSPODARSKI UČINKI
Gospodarski učinki so najlažje merljivi in najbolj verodostojni z vidika, da zanje obstajajo
merljivi kvantitativni podatki. Turizem lahko primerjamo z industrijo, ki prinaša izmenjavo s
tujino, zaposlitev in moderni način življenja, po drugi strani pa uničuje tradicionalni način
življenja, prinaša neokolonialistična razmerja in poveča tveganja zaradi usmerjenosti v eno
vrsto industrije ter možnosti inflacije (Mathieson, Wall, 1990).
Turizem ponuja dobro možnost za razvoj, vendar pa morajo biti izpolnjeni določeni pogoji
(Mathieson, Wall, 1990):
- raznovrstna ponudba, kakovost in primerna cena ponudbe nastanitvenih in storitvenih
kapacitet;
- izkušeno in spretno vodenje turističnega razvoja;
- geografski položaj destinacije in izkoriščanje tako njenih prednosti in raznovrstnosti
kot tudi odpravljanje njenih pomanjkljivosti;
- vir financ oziroma investicij.
Maroko izpolnjuje vse štiri pogoje, saj z geografskim položajem in raznovrstno pokrajino
lahko nudi raznovrstno turistično ponudbo, tako poceni kot tudi za zahtevnejše goste, prav
tako ima osrednjo organizacijo, ki je v tem primeru ministrstvo za turizem pod vodstvom
kralja, ki se spretno dogovarja in privablja tuje investitorje iz Evrope ter vse bolj tudi z
Bližnjega vzhoda.
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Glavni pozitivni učinki, ki jih turizem prinaša gospodarstvu, so (Mathieson, Wall, 1990):
- ustvarjanje zaslužka in stabilnosti plačil;
- ustvarjanje delovnih mest;
- izboljšanje gospodarske strukture;
- spodbujanje podjetništva.
Delež, ki ga turizem v Maroku prinese k skupnemu BDP-ju, ni majhen, kar pomeni, da
ustvarja precej zaslužka in s tem tudi delovnih mest, ki jih sicer v Maroku še vedno drastično
primanjkuje. Novi projekti v sklopu Vizije 2020 obljubljajo nova delovna mesta, ki bi
potencialno lahko zaustavila beg možganov in izseljevanje mladih, vendar pa se tu zopet
pojavlja vprašanje, koliko delovnih mest bo v resnici ustvarjenih in koliko jih bo namenjenih
domačemu prebivalstvu, saj tuji investitorji na vodilne položaje večkrat postavijo svoje
zaposlene. Gospodarska struktura se je z razvojem turizma vsekakor izboljšala in postala bolj
stabilna. Turizem ima v Maroku zelo velik potencial, česar se vodilni v državi dobro
zavedajo, zato je domačih investicij v turizem kar 64 % (Morocco Tomorrow …, 2013), kar
pa spodbuja tudi podjetništvo. Trend kaže, da se bo število prihodov turistov še povečevalo,
zato skuša država zagotoviti dovolj prenočišč ter nove ponudbe, vse več turistov pa
privabljajo tudi s trajnostnim in zdravstvenim turizmom. Z razvijanjem ponudbe in
privabljanjem turistov pa se razvija tudi okolje domačega prebivalstva, saj pomožne
izboljšave, namenjene predvsem razvoju turizma, na primer prometna infrastruktura, koristi
vsej skupnosti. Povečata se mobilnost in dostopnost ter možnost oskrbe v oddaljenih
območjih. Razvoj turizma tako poveča dohodke gostiteljev in sčasoma tudi število zaposlenih
v turizmu, to pa zopet vpliva na potrošniške navade gostiteljev, kar privede do nadaljnjih
socialno-kulturnih sprememb zaradi njihovih potrošniških navad (Wall, Mathieson, 2006).
Glavni negativni učinki, ki jih turizem prinaša gospodarstvu, so (Mathieson, Wall, 1990):
- nevarnost prevelike odvisnosti od turizma, kot glavne veje gospodarstva;
- povečana inflacija in višje vrednosti zemljišč;
- sezonska nihanja in nizka donosnost investicij;
- ustvarjanje drugih zunanjih stroškov.
Turizem v Maroku prispeva 7,1 % k skupnemu BDP-ju (Morocco Tomorrow …, 2013), kar
pomeni, da maroško gospodarstvo ne temelji le na turizmu, saj kmetijstvo še vedno nudi
zaposlitev skoraj 45 % prebivalstva, rast industrije, ki k BDP-ju trenutno prispeva slabih
20 %, pa je z razvojem avtomobilske in letalske industrije vse večja. Terciarni sektor prispeva
dobrih 35 % k skupnemu BDP-ju, torej turizem prispeva le petino vsote, kar pomeni, da bi v
primeru propadanja turizma maroško gospodarstvo še vedno ostalo dokaj stabilno. Inflacija je
po ocenah leta 2013 znašala 2,5 %, vendar pa ni dokazov, da je glavni krivec zanjo turizem
(Central Intelligence Agency …, 2014). Vrednosti zemljišč so v Maroku visoke,
povpraševanje po stanovanjih pa je veliko. Tujci v Maroku lahko kupijo posestva, vendar pa
ne morejo kupiti kmetijske zemlje (Total transaction …, 2014). Ker v Maroku ni razvit le en
tip turizma, sezonska nihanja niso tako očitna. Največ turistov se v Maroko odpravi pozno
spomladi in v jeseni, ko je vreme najbolj milo, pozimi in poleti pa se pozna upad turistov,
vendar pa ta ni tako močan kot pri SSS turizmu, ko je konica turistične sezone le v poletnih
mesecih, preostali del leta pa obiska skoraj ni, zato tudi donosnost investicij ni tako majhna.
Omeniti pa moram drug problem, ki se pojavlja pri tujih investitorjih, ki v Maroku
predstavljajo 36 % vseh investicij (Morocco Tomorrow …, 2013). Maroška vlada je za razvoj
turizma ves čas iskala bogate investitorje iz tujine, predvsem iz Evrope. Tujci imajo tako
lahko v Maroku 100-odstotno lastništvo domačih podjetij, ne morejo pa si lastiti kmetijske
zemlje, temveč lahko le vlagajo v kmetijstvo (Vintar Mally, 2005). Država je na ta način
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omogočila turistični razvoj, po drugi strani pa je odtok turističnega zaslužka iz države velik.
Maroko je po zgledu sosednjih držav z gorskim turizmom kmalu začel tudi sam tržiti svoje
treking poti, vendar pa so mu posel kmalu prevzele močnejše tuje agencije, ki sedaj zaradi
boljše organizacije in znanja, ki ga ni mogoče zadržati zase, prevzemajo posel in dobiček
lokalnim agencijam (Lessmeister, 2009). Območja turizma so po navadi omejena na en
predel, ki se ga lahko imenuje tudi turistični geto. To podpirajo tudi lokalne oblasti, saj
skušajo turiste zadržati v zaprtem območju, kjer trošijo denar, predvsem pa to spodbujajo
organizatorji potovanj, ki so povezani z lastniki hotelov. Na koncu turist skoraj nima stika z
gostiteljem, še manj pa z lokalnim prebivalstvom, kateremu je tako odvzeta možnost zaslužka,
ki pa se v veliki meri steka nazaj k tujim investitorjem (Wall, Mathieson, 2006). V
gospodarsko slabše razvitih državah so lokalni prebivalci navadno zaposleni v službah z
nizkimi plačami (čistilke, natakarji, vrtnarji, …), medtem ko bolje plačane službe ostanejo
rezervirane bodisi za tujce bodisi za domačine iz urbanih centrov. To le še poveča netoleranco
in kulturne preskoke. Tudi v primerih, ko turizem izboljša lokalno gospodarstvo in poveča
moč posameznih domačinov, ne more rešiti lokalnih socialnih in ekonomskih problemov
(Mrak, 2011).

4.2. OKOLJSKI UČINKI
Okolje je vsekakor pospešilo, če že ne ravno povzročilo razvoj turizma. Drugačne podnebne
razmere ter flora in favna so zanimivi za turiste, vse to pa spodbudi še razvoj turistične
infrastrukture, ki po navadi degradira ta okolja in samo sebi škoduje, saj s tem uničuje
turistično atrakcijo. Turizem ni glavni povzročitelj sprememb, saj deluje skupaj z drugimi
dejavniki, vendar pa poleg prometa, poselitve in industrije povečuje intenzivnost pritiskov na
okolje, ki so bili prisotni še pred razvojem turizma. Večina fizičnih učinkov na okolje je težko
merljivih, zato jih je možno le kvalitativno ovrednotiti in oceniti, le redke pa jih je mogoče
tudi kvantitativno opredeliti. Problem je tudi v pomanjkanju podatkov. Učinki turizma večkrat
sprožijo verižno reakcijo, zato moramo upoštevati tudi posredne vplive. Za okolje so v
povezavi s turizmom škodljivi predvsem vplivi s turizmom povezanega prometa,
nastanitvenih in gostinskih objektov, turistične infrastrukture in posameznikov, vsi ti pa so
tudi veliki porabniki energije (Cigale, 2009).
Turizem lahko pozitivno vpliva na ohranjanje okolja z zagotavljanjem sredstev za vlaganje v
ohranjanje in obnovo, poleg tega pa lahko promovira varstvo in ohranjanje okolja. UNESCO,
Svetovna banka in Svetovna turistična organizacija so veliko pripomogli k ohranjanju okolja.
Turizem pa pomaga v štirih oblikah (Mathieson, Wall, 1990):
- spodbujanje obnove zgodovinskih mest, stavb in spomenikov;
- spodbujanje transformacije starih stavb v nove turistične objekte;
- turizem kot gonilna sila ohranjanja naravnih virov;
- turizem kot spodbuda za pojav administrativnih organov in regionalnega planiranja, ki
nadzorujejo kakovost okolja in zagotavljajo doživetje narave za turiste.
4.2.1. Vplivi na prst in vegetacijo
Vegetacija je ena izmed glavnih turističnih atrakcij, še posebej pri tistih tipih turizma, ki se
razvijejo izven mest in velikih obalnih letovišč. Glavni vplivi turizma na rastlinstvo so
spremembe v sestoju vrst, uničenje in poškodbe rastlinstva, spremembe v pokrovnosti tal,
letnem prirastku ter starostni strukturi rastlin (Mathieson, Wall, 1990; Cigale, 2004; Cigale,
2009). Priprava smučarskih prog s pomočjo kemikalij, povečane količine odpadkov in fekalij,
hoja in vožnja zunaj poti, gozdni požari zaradi nepazljivih turistov in gradnja večjih
rekreacijskih površin (na primer za golf, nogomet) povzročajo spremembe v sestavi
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rastlinskih vrst. Določene, predvsem neodporne rastlinske vrste izginejo iz območja,
nadomestijo pa jih druge rastline, ki so sicer bolj odporne na poškodbe, vendar pogosto revne
glede števila vrst. Za namen golf igrišč in nogometnih igrišč naravne rastlinske površine
velikokrat zamenjajo z umetnimi travnimi (Cigale, 2004; Cigale, 2009). Sekanje dreves za
izgradnjo šotorov in kurjenje ognja lahko povzroči neravnovesje v zastopanosti dreves po
starosti, saj ostanejo le stara drevesa. Kampi povzročajo odstranitev vegetacije in razširjeno
potno erozijo z razvojem pešpoti in piknik prostorov v okolici (Mathieson, Wall, 1990).
Gradnja turizmu namenjenih objektov, trganje ali nabiranje rastlin so vzroki za uničenje
rastlinstva in biotopov. S spremembo namembnosti tal v pozidane površine se rastlinstvo
popolnoma uniči. Še večji problem predstavlja uničenje ogroženih vrst, zmanjšanje
številčnosti redkih in zanimivih rastlinskih vrst in uničevanje specifičnega rastlinstva na težko
dostopnih rastiščih. Izvajanje različnih rekreacijskih dejavnosti, kot so kolesarjenje, hoja
zunaj poti ter smučanje pri majhni debelini snežne odeje, pa povzročajo poškodbe rastlinstva
(Cigale, 2004; Cigale, 2009).
Vplivi na prst so najbolj neposredni, opazni in pomembni predvsem na območjih, kjer prej ni
bilo poselitve. Vplivi zaradi rekreacije so manjši, saj ni tako velikih pritiskov, vendar pa se
pojavljajo na velikem območju, zato jih je težje nadzorovati in odpravljati. Gradbena dela,
povezana s turizmom, strojno izravnavanje smučarskih prog in izvajanje rekreacijskih
dejavnosti povzročijo spremembe fizikalnih lastnosti prsti in s tem zmanjšanje rodovitnosti
(zbitost tal, zmanjšan volumen por, prekoreninjenost, zračne ter vodne kapacitete). Povečane
količine fekalij in odpadkov, s turizmom povezan promet in rekreacijske dejavnosti ter
vzdrževanje igrišč za golf povzročajo onesnaževanje, prav tako pa pride do izgube površin
zaradi pozidave v turistične namene (Cigale, 2004).
V Maroku se vplivi na prst in vegetacijo najbolj kažejo pri pozidavi v turistične namene, in
sicer v manj razvitih krajih, kjer se turizem razvija načrtno in se za turistične objekte namenja
površine, ki so bile prej relativno neobremenjene. Primer so veliki hotelski kompleksi na
jugozahodu Maroka, ob prehodu v puščavsko območje. Veliki turistični kompleksi, ki se
gradijo ob obalah, so manj sporni z vidika negativnih vplivov zaradi turizma, saj je bilo to
okolje že prej precej preoblikovano in urbanizirano in s tem uničeni tudi prst in vegetacija.
Turizem na puščavske prsti in vegetacijo nima močnega vpliva, posreden vpliv je le
pospeševanje dezertifikacije zaradi povečanih pritiskov na prehodna območja, kjer se
razvijajo turistični objekti. Izvajanje rekreacijskih dejavnosti povzroča precejšnje pritiske na
prst in vegetacijo. Pohodništvo v gorah povzroča potno erozijo, hoja izven poti pa možne
poškodbe vegetacije. Pritiski sicer niso tako močni, vendar pa so precej razpršeni. Kot enega
izmed večjih pritiskov zaradi rekreacijskih dejavnosti lahko izpostavimo uničenje naravne
vegetacije za namen izgradnje in vzdrževanja golf igrišč, ki jih je v Maroku, predvsem v
sklopu mondenega turizma, vse več. Izpostaviti pa moram še pritiske zaradi vzdrževanja
smučarskih prog v bližini gorskega letovišča Ifrane. Kot pozitivno za vegetacijo moram
omeniti promocijo arganovega olja s pomočjo turizma, ki je pripomogel k temu, da je
območje, kjer argan uspeva, sedaj pod Unescovo zaščito.
4.2.2. Vplivi na kakovost vode
Pojavljata se dva vidika onesnaževanja. S količinskega vidika proizvedenih odplak so
pomembne zlasti obremenitve, povezane s turističnimi objekti na nižinskih območjih, kjer je
skoncentriran turistični obisk. Zunaj strnjeno poseljenih območij pa so prisotni točkovni viri
obremenjevanja, ki so s količinskega vidika dosti manj pomembni. Niso pa manj pomembni z
vidika okoljskih problemov, saj gre običajno za bolj ranljiva območja, pa tudi odpravljanje
posledic in okoljevarstveni ukrepi so zaradi razpršenosti težje izvedljivi (Cigale, 2004).
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Skupaj s turističnim obiskom se poveča poraba vode, kar lahko pripelje do potencialne težave
pri preskrbi z vodo za domačine in tujce. Poraba vode se poveča zaradi porabe v
prenočitvenih in gostinskih objektih, zasneževanja prog ter vzdrževanja rekreacijske
infrastrukture (na primer zalivanje golf igrišč, polnjenje bazenov). Drug velik vpliv je
onesnaževanje voda. Možnih vzrokov za onesnaževanje je v povezavi s turizmom ogromno.
Običajno se povečajo količine odpadnih voda, prihaja do onesnaženja iz prometa, ki se
poveča zaradi turizma, povečana je nevarnost razlitja pogonskih goriv pri prometnih nesrečah.
V gorskih območjih je onesnaženje povečano zaradi priprave smučarskih prog s pomočjo
kemikalij, predvsem v obalnih območjih pa zaradi rekreacije na vodi; s plovil v vodo spuščajo
fekalno-sanitarne vode in odmetavajo mehanske odpadke, pri kopanju pa kopalci v vodo
vnašajo kreme za sončenje (Cigale, 2009). Onesnaženje vode z gorivi iz rekreacijskih vodnih
vozil in iz razlitij tankerjev onemogoča normalno oskrbo vode s kisikom, slabša kakovost
kopalnih območij, toksičnost zaradi goriv pa je lahko usodna za nekatere organizme. Patogeni
organizmi, ki povzročajo bolezni, lahko zaidejo v morske ekosisteme s surovimi odpadki ali
ne dovolj očiščenimi odpadnimi vodami. Vzdrževanje igrišč za golf in drugih podobnih
zelenih površin zahteva gnojenje in uporabo pesticidov. Dodajanje hranil v vodo povzroči
proces evtrofikacije, ki pa lahko povzroči pogin morskih živali in spremeni sestavo vrst v
ekosistemu (Mathieson, Wall, 1990).
Turizem sam sebi povečuje problem oskrbe z vodo v območjih, kjer vode že tako ali tako
primanjkuje, kot na primer v Maroku na območju obmorskega mesta Saidia. Poraba vode na
prebivalca se izrazito poveča zaradi vseh turistov, ki so navajeni večjega razkošja z vodo,
zlasti še ob upoštevanju zalivanja golf igrišč in vrtov, ki so se pojavili z razvojem množičnega
turizma. Problem vodne oskrbe je v Maroku že sam po sebi dovolj velik, saj ponekod ni
rednih padavin in so pogoste suše, kar pa bodo v prihodnje še poslabšale podnebne
spremembe (Tekken, 2013). Obnovljivi vodni viri so v Maroku omejeni na približno 730 m3
vode na prebivalca letno, medtem ko je za relativno zadovoljivo razpoložljivost vodnih virov
potrebnih 1700 m3 vode na prebivalca letno. Največ vode še vedno porabi kmetijstvo za
namakanje (80 %). Problem vodne oskrbe predstavlja nestalnost padavin, pogoste suše in vse
večje onesnaženje zaradi neurejenega čiščenja odpadnih vod iz gospodinjstev in industrije.
Velik vir onesnaženja je tudi turizem, saj se poveča količina komunalnih odplak, različne
vrste rekreacij in vzdrževanje golf igrišč s pomočjo gnojil. Problem predstavlja tudi
nekakovostno vodovodno omrežje, ki v mestih povzroča 35 % izgubo vode. Pritiski na vodne
vire so tako veliki, da voda izgublja sposobnost samočiščenja (Social watch …, 2012).
4.2.3. Vplivi na kakovost zraka
Onesnaženje zraka in hrup se pojavljata predvsem zaradi povečanega prometa vseh vrst ter
vse večjega števila turistov in njihove mobilnosti. 60 % letalskega prometa je povezanih s
turizmom, kar kaže na veliko povezavo turizma z onesnaženjem zraka. Turizem poveča tudi
hrup zaradi aktivnosti, kot so vožnja s terenskimi vozili, štirikolesniki, heli-skiing, motorno
letalstvo ipd. (Mrak, 2011). Promet je eden največjih onesnaževalcev zraka z izpušnimi plini,
ki lahko povzročajo zakisovanje (NOX, NH3, SO2) ter so predhodniki ozona (CO, NMVOC,
CH4, NOX) oziroma majhni delci (NOX, NH3, SO2). Učinek prometa je odvisen tudi od
samočistilnih sposobnosti, ki so v višjih prevetrenih legah večje. Nezanemarljive so tudi
emisije turističnih objektov, predvsem zaradi kurjave (Cigale, 2004).
Viri onesnaženja v Maroku so industrija, promet in kmetijstvo. Predstavljeni podatki so že
nekoliko zastareli, vendar literature o okoljskih meritvah za Maroko ni veliko. Med letoma
2002 in 2004 je bilo povprečno število avtomobilov v Maroku na 1000 prebivalcev 53. V letu
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2003 so bili povprečni izpusti CO2 na prebivalca za tretjino manjši od svetovnega povprečja.
Letno povprečje vsebnosti delcev PM v Rabatu je bilo 243 μg/m3 (World Bank, 2003;
National Environment Observatory of Morocco, 2000; cv: Chaaban, 2008). Koncentracija
delcev PM10 variira med 70 in 123 μg/m3, koncentracija CO2 je dosegla 144 μg/m3,
koncentracija SO2 pa variira med 8 in 144 μg/m3, odvisno od območja v mestu. V preglednici
je prikazan primer izpustov iz prometa za leto 2001 v Tetuanu (Chaaban, 2008).
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CO
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CO2
286634

NOX
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31,06

Preglednica 1: Emisije iz prometa v Tetuanu za leto 2001 (v tonah)
Vir podatkov: Chaaban, 2008.

4.2.4. Vplivi na živalstvo
Turizem v povezavi s favno je včasih najbolj privlačil lovce na eksotične živali, danes pa je
vse več zanimanja za opazovanje in fotografiranje živali. Pojavlja se vse več živalskih vrtov
in safari parkov, ki to omogočajo, saj so živali velika turistična atrakcija, vendar pa turizem
hkrati povzroča kar nekaj negativnih vplivov na favno. Neposredni vplivi so odvisni od
števila turistov, odpornosti živali na prisotnost turistov, njihovo prilagodljivost in turistični
razvoj (Mathieson, Wall, 1990). Turizem v divjini lahko tudi pomaga pri ohranitvi ogroženih
vrst, vendar pa je že mnogo študij pokazalo, da lahko prisotnost turistov negativno vpliva na
vedenje živali; lahko ima škodljive posledice za njihovo zdravje, reprodukcijo in populacijo
(Marechal in sod., 2011). Gradnja turizmu namenjenih objektov in infrastrukture povzroči
razbitje in zoževanje življenjskega prostora divjadi in s tem množične selitve na alternativna
življenjska območja. S turizmom povezan promet, motorizirane rekreacijske dejavnosti, lov in
ribolov pa neposredno povzročajo smrt živali (Cigale, 2004).
Marechal in sodelavci (2011) opisujejo negativne vplive turizma na populacijo samcev
berberskih opic (Macaca sylvanus) v Maroku, ki so jih merili na podlagi anksioznosti, ki se
izraža s praskanjem opic in z meritvami njihovih psiholoških nivojev stresa (koncentracija
glukokortikoidnih hormonov v fekalijah). Raziskane so bile štiri meritve prisotnosti turistov:
maksimalno število, delež časa prisotnosti turistov, povprečno število turistov med
prisotnostjo in najkrajši čas prisotnosti turista pri opicah. Raziskani so bili trije tipi
interakcije; nevtralni (fotografiranje), hranjenje in agresivna interakcija. Rezultati kažejo, da
opice razvijejo različne nivoje stresa pri kakršnikoli interakciji s turisti, tudi pri na videz
nedolžni (fotografiranje), agresivne interakcije pa povzročajo psihološki stres (Marechal,
2011). Stres je za berberske opice toliko večji, ker niso udomačene in v naravnem okolju niso
vajene stalne prisotnosti turistov. Stik z drugimi živalmi ni tako velik, saj gre v glavnem le za
fotografiranje, npr. ptic, gorskih živali. Gradnja cest in prelazov v Atlasu ter vse večja
prisotnost prometa vsekakor negativno vpliva na življenje gorskih živali, saj njihovo naravno
okolje deli na manjše dele, povečuje pa se možnost povzročanja neposredne smrti v prometu.
Kar se tiče udomačenih živali, kot so osli in kamele, turizem ne povzroča večjih vplivov, saj
so te živali vajene neprestane prisotnosti ljudi.
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Slika 4: Navajenost opic na turiste
Avtorica: Jasmina Kozinc, 2013.

4.3.

DRUŽBENI IN KULTURNI UČINKI

Družbeni vplivi se nanašajo na spremembo kakovosti življenja lokalnega prebivalstva
turističnega kraja. »Družbeni in kulturni vplivi so načini, s katerimi turizem prispeva k
spremembam v sistemu vrednot, individualnem obnašanju, družinskih odnosih, v celotnem
načinu življenja, nivojih varnosti, moralnih vrednotah, izražanju kreativnosti, tradicionalnih
obredih in organizaciji skupnosti« (Fox, 1977, str. 27; cv: Mathieson, Wall, 1990, str. 133).
Vplivi turizma na kulturo in družbo so težko merljivi, saj ne obstajajo konkretni podatki,
temveč se posledice izražajo skozi spremembe vedenja in načina življenja lokalnega
prebivalstva, ki pa se jih ne da kvantitativno opredeliti (Mrak, 2011).
Ko začne lokalno prebivalstvo posnemati način življenja, ki ga živijo premožnejši turisti,
pride do efekta posnemanja. Ta je lahko pozitiven, če pride do spodbude na področjih, kjer se
pojavlja nezadostnost. Večinoma pa gre za negativni učinek, saj tujci s svojimi lastništvi v
turistični industriji in razkazovanjem simbolov obilja pri domačinih vzbujajo nezadovoljstvo,
po drugi strani pa občutek podrejenosti, kar izzove željo po izkoriščanju tujcev. Večkrat se
razvije sistem dvojnih cen in potrebno je barantanje za dobrine in usluge. Višja gospodarska
pričakovanja lokalnih prebivalcev, ki težijo k materialnemu standardu turistov, lahko
povzročijo začetek posnemanja njihovih potrošniških navad. Da pa bi lahko ohranjali te
navade, si številni začnejo iskati zaposlitev v storitvenih dejavnostih, ki ponujajo večji
zaslužek kot kmetijstvo. Tako pride tudi do sprememb na podeželju, saj vse več prebivalcev
išče zaposlitev v turizmu in opušča kmetijstvo. Pride do ruralno-urbanih migracij, pa tudi do
migracij v tujino, kjer izseljenci skušajo doseči isto materialno blaginjo, kot jo imajo turisti
(Mathieson, Wall, 1990). Pri efektu posnemanja lahko pride do sprememb v koheziji
skupnosti; motnje v sorodstvu in vezah skupnosti lahko zmanjšajo kohezijo organizacij v
skupnosti in s tem kakovost lokalnih storitev; pride lahko tudi do sprememb v demografski
strukturi, v institucionalnih strukturah in članstvu (Mathieson, Wall, 1990). Spremenijo se
lahko osnovne vrednote in logični sistem, verska prepričanja, tradicija, navade, način
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življenja, način oblačenja itd. Posnemanje je orožje za uničevanje avtentičnosti kulture in
identitete skupnosti (Wall, Mathieson, 2006).
Zgodovina že dolgo pozna vzorec vpletanja razvitega sveta v gospodarsko manj razvite
države z namenom izkoriščanja le teh. Kljub temu, da se je odnos med turističnimi kraji in
metropolitanskimi centri moči spremenil, saj so turistično močne države vsaj navidezno
neodvisne in samostojne, pa ekonomski odnos med njimi večinoma ostaja enak. Pri turizmu
gre za neke vrste neokolonializem, saj želijo tuji investitorji in tuji centri moči izkoristiti
turistične potenciale manj razvitih držav, da bi si ustvarile dobiček, ki pa ne bo ostal državi
gostiteljici. Primeri izkoriščanja so na primer zbiranje lokalnih skupnosti v rezervate za
namen zabave množic ter spreminjanje ostankov kolonializma, kot so npr. stare utrdbe in
zgodovinske zgradbe, v turistično atrakcijo. Prav tako so izkoriščani kulturni simboli,
umetnost, glasba, ples in literatura za pridobivanje turističnega zanimanja in denarja. Pride
tudi do izolacije turistov od lokalnega prebivalstva, da bi bil donos denarja za tuje investitorje
čim večji, ter prilagajanje ponudbe željam turistov, kar pa uničuje lokalno identiteto
(Mathieson, Wall, 1990).
4.3.1. Spremembe antropogene pokrajine
Turizem nima vplivov le na naravno okolje, temveč tudi na antropogeno. Skupaj z razvojem
turističnih središč se začnejo pojavljati problemi, ki najbolj vplivajo na lokalno prebivalstvo,
po drugi strani pa delno tudi na turiste, saj zmanjšujejo kakovost turističnega kraja. Velikokrat
je v turističnih središčih prisotno arhitekturno onesnaženje, saj veliki hotelski kompleksi v
sodobnih arhitekturnih stilih ne sovpadajo z okolico, kar pa je lahko zelo neestetsko in večkrat
tudi neekonomično. V Maroku se je arhitekturno onesnaženje začelo že v obdobju
kolonializma, ko so Francozi gradili villes nouvelles, ki pa so danes že del splošne podobe
maroških mest. Problem predstavljajo tudi prenove v starih mestnih jedrih, ki ne upoštevajo
tradicionalnih arhitekturnih stilov. Vendar pa se večina lastnikov odloča za prenove starih
palač v hotele v tradicionalnem stilu, saj le ta veliko bolj privablja turiste. Gradnja hiš ob
glavnih cestah, ki povezujejo velika mesta, ali vodijo iz njih, povzroča širjenje turističnega
območja; posebej izrazita so nenadzorovana širjenja obmorskih letovišč, ki so navadno slabše
kakovosti in večino leta ostajajo nezasedena. Prihaja do preobremenitve infrastrukture. V več
letoviščih infrastruktura ne vzdrži pritiskov turistov na vrhuncu sezone, zato pride do
problemov pri oskrbi prebivalstva, povečanega onesnaženja in zdravstvenih tveganj. Pride do
segregacije lokalnih prebivalcev, ki so odstranjeni iz centrov turistične ponudbe. Množico
turistov sicer lokalno prebivalstvo obdaja, vendar pa ni pomešano z njimi, ker jih loči
vizualna luksuzna arhitekturna ločnica in tudi cenovna ločnica, saj si lokalni prebivalci ne
morejo privoščiti luksuzne turistične ponudbe. Pojavljajo se prometni zamaški, predvsem v
območjih množičnega turizma in turističnih točk, prisotno je pomanjkanje parkirnih
prostorov, hrup zaradi poznih nočnih aktivnosti turistov, mesto pa počasi začne izgubljati
privlačnost (Mathieson, Wall, 1990).
Turistična območja zaradi geografskih danosti kmalu postanejo privlačna za razvoj vikend
turizma, ki s pojavom vikendov prinaša tudi velike infrastrukturne spremembe, povzroča
degradacijo urbanih okolij, povečuje območja konurbacij in veča priložnosti za investicije v
nepremičnine. Prav tako se spremeni podoba pokrajine, saj z gradnjo vikendov pride do
odstranitve vegetacije, do motenj flore in favne ter slabšanja kakovosti prsti. Odlaganje
odpadkov v vodna telesa povzroča onesnaženje vode, ki je potencialno škodljivo za
udeležence vodnih rekreacijskih aktivnosti. Z uničenjem pokrajine se zmanjša estetska
vrednost naravnega okolja (Mathieson, Wall, 1990).
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Ob atlantski obali severnega Maroka se pojavlja nova vrsta sezonskega turizma. Tisoče
turistov preživi več zimskih mesecev ob obali v svojih avtodomih. Na ta način prihranijo pri
stroških bivanja v hotelih in motelih, prav tako pa spoznajo še druge turiste, ki počitnikujejo
na isti način. Raziskava je pokazala, da se nova vrsta turistov loči na tri tipe glede na trajanje
dopusta, in sicer so to turisti, ki zapustijo domovino za vedno, sezonski popotniki, ki zapustijo
dom le v hladnejših mesecih, in počitniški popotniki, ki zapustijo dom le za krajši čas. Vzroki
za ta socialni fenomen temeljijo na iskanju sonca, povečanem številu zdravih in relativno
mladih francoskih upokojencev in vse večjem številu ljudi z dovolj visokim dohodkom, da si
lahko privoščijo potovanje in plačevanje goriva. Raziskava je pokazala, da ko turisti enkrat
prispejo v Maroko, večinoma ostanejo na istem mestu. Največja ugodnost tega načina
potovanja za njih je, da so hkrati na tujem in hkrati doma. Tej vrsti turistov ni do aktivnih
počitnic in ustaljene turistične ponudbe, temveč do sonca. Motiv potovanja je sprostitev.
Turisti z avtodomi kampirajo izven turističnih kampov, a ostajajo v bližini turističnih centrov,
uporabljajo pa le tiste turistične zmogljivosti, ki so nujno potrebne za zadovoljevanje njihovih
potreb. Ta tip počitnikovanja se je razvil popolnoma izven običajne turistične ponudbe, saj ne
sledi tipu turizma, ki ga uživajo premožni in ne prinaša velikega zaslužka za državo
gostiteljico (Viallon, 2012).
4.3.2. Način življenja in položaj žensk
Maroški način življenja je vse bolj podoben zahodnemu, saj se trudi posnemati evropske
vzore, medtem ko tradicionalni način življenja počasi izginja, kar se vidi tudi pri izginjanju
tradicionalnega načina oblačenja. Mladi so še bolj dovzetni za spremembe, saj jih privlači
svoboda turistov, ki je sami v tradicionalno zaprti družbi niso imeli. Pred letom 2002 ni bilo
svobode govora in pisane besede v državi, kar pa se je spremenilo z zakonom o tisku, ki je
zvečal medijsko svobodo, še vedno pa je vsako blatenje kraljevega imena strogo kaznovano.
Precej socialnih pravic je prebivalstvo dobilo tudi po protestih arabske pomladi in po sprejetju
nove ustave. Čeprav ima Maroko eno izmed boljših poročil o človekovih pravicah v arabskem
svetu, pa mučenje in smrtna kazen v Maroku še vedno obstajata. Prav tako velik problem
predstavlja močna korupcija, ki zavira gospodarski razvoj (Vintar Mally, 2005). Velik
problem predstavlja tudi opuščanje obveznega šolanja med 6. in 15. letom, ki se pojavlja
zlasti na podeželju, vendar pa se je odstotek otrok, ki dokončajo primarno stopnjo
izobraževanja, iz slabih 70 % v letu 2003 povečal na skoraj 92 % v letu 2012 (UNESCO
Institute for Statistics …, 2014). Opuščanje šolanja velja delno pripisati tudi možnosti
zaslužka v turizmu, saj veliko otrok raje na ulici za denar prosjači premožne turiste, kot pa
sedi v šoli, saj to prinaša veliko večji zaslužek. Večina turističnih vodičev že opominja turiste,
naj ne dajejo denarja otrokom na ulici, saj s tem podpirajo opuščanje šolanja.
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Slika 5: Način življenja in oblačenja je vse bolj podoben zahodnemu
Avtorica: Jasmina Kozinc, 2013.

Zaradi razvoja turizma lahko pride tudi do sprememb v vlogi žensk, saj nove možnosti za
zaposlitev žensk in mladih spremenijo njihov položaj in odnos v družini, saj je včasih njihov
zaslužek edini vir prihodka. Življenje žensk postane manj strogo, saj lahko zaslužijo celo več
kot njihovi očetje in si lažje same izbirajo način življenja. Se pa še dogaja, primer je Tunizija,
da delodajalci plače žensk izročajo njihovim očetom (Mathieson, Wall, 1990).
Kljub temu, da so razlike med spoloma v Maroku še vedno vidne, pa se je položaj žensk
bistveno izboljšal. Najbolj so ženske prikrajšane pri šolanju, saj starši prednost za izobrazbo
dajejo sinovom, s čimer naj bi si zagotovili oskrbo v starosti. Položaj žensk je vse bolj
enakovreden položaju moških, saj je lahko zaradi velike brezposelnosti ženska edina
zaposlena v gospodinjstvu. Ločitve so vse bolj običajne, saj so lahko sedaj samohranilke
ekonomsko samostojne. Tudi število rojstev na žensko se je zmanjšalo. Medtem ko je leta
1971 to znašalo še 7,4 otroka na žensko, se je število do danes zmanjšalo na 2,7 (Vintar
Mally, 2005; African Economic …, 2014). To je posledica vse bolj liberalnega načina
življenja, ki je vse bolj podoben zahodnemu, na voljo je tudi vse več kontracepcijskih
sredstev. Tudi poligamija počasi izginja, predvsem zaradi tega, ker si moški zelo težko
privošči več kot eno ženo. Leta 1962 so z ustavo ženske dobile volilno pravico, leta 2000 se je
z zakonom skušala odpraviti diskriminacija žensk, leta 2003 pa je bilo izdano družinsko
pravo. Država s tradicijo dogovorjenih porok je z zakonom določila, da se ženski ni treba
poročiti proti lastni volji, starost neveste pri poroki se je dvignila na 18 let, v primeru, da se
moški odloči za poligamijo, pa se mora s tem strinjati prva žena. Ločitveni postopek je bil
olajšan za žensko in otežen za moškega, o skrbništvu, delitvi premoženja in preživnini pa
sedaj odloča sodišče (Vintar Mally, 2005).
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4.3.3. Moralne vrednote
Težko je oceniti prispevek turizma k porastu prostitucije, vendar so povezave nedvomne, saj
turizem ustvarja okolja, ki privlačijo prostitucijo in stranke. Turisti so na dopustu daleč od
puritanskih zavez običajnega življenja in denar hedonistično zapravljajo, med drugim tudi za
prostitucijo. Turizem ženskam ponuja zaposlitev, s čimer pridobijo nov ekonomski status, ki
ga želijo obdržati ali celo nadgraditi, zato se nekatere podajo v prostitucijo. Prav tako pa tudi
drži, da je turizem uporabljen kot grešni kozel za splošno izgubljanje morale (Mathieson,
Wall, 1990). V določenih turističnih državah, katerih primer je tudi Maroko, je veliko
prebivalstva brezposelnega in revni prebivalci so prisiljeni v prostitucijo, da preživijo, turisti
pa so precej primerna klientela. Skupaj s prostitucijo se veča tudi pojavnost spolno
prenosljivih bolezni, kar je še en posreden negativni učinek (Wall, Mathieson, 2006).
Berberska kultura je precej uvidevna do prostitucije. Do te vrste dela ohranja spoštljiv odnos
in ga obravnava kot vsako drugo, saj je razumljivo, da mora ženska zaslužiti za preživetje. Po
letu 1960 pa se je prostitucija v Srednjem Atlasu precej razširila, saj je območje postalo znano
po tolerantnem odnosu do prostitucije in je to začelo privabljati ženske od drugod. Berberi
poznajo spoštljivo obliko prostitucije, laqsara, tradicionalno erotično predstavo, ki je zdaj
postala glavna turistična atrakcija tega območja. To je pomagalo spremeniti regijo v meko za
erotično zabavo in s tem povečati število obiskovalcev. Večina njihovih strank je Maročanov,
ki delajo v tujini in preživljajo poletja v domovini, dosti strank pa je tudi z Bližnjega vzhoda
in Evrope (Venema, Bakker, 2004). Bolj žalostna stran prostitucije pa se dogaja v večjih
mestih in obmorskih letoviščih, kjer se je praksa prodaje spolnih uslug že močno razširila.
Veliko mladih deklet pride v mesto, da bi tam našlo zaposlitev, ker pa je stopnja
brezposelnosti že tako zelo visoka, jih večina konča na ulicah, kjer nudijo spolne usluge
premožnim turistom. Prav tako je v prostitucijo prisiljenih veliko mladih moških, saj je to
edina možnost služenja denarja za preživetje. Veliko turistov prihaja v Maroko ravno zaradi
velikega trga prostitucije, ki se je razvila predvsem zaradi velikega povpraševanja in klientele,
zaradi pomanjkanja služb in zaradi organov varnosti, ki si pred resničnim stanjem zatiskajo
oči, saj ne želijo odganjati turistov, ki v Maroko prinašajo veliko denarja (France 24 …,
2011).
Turizem vsekakor vpliva na porast kriminala. Lin in Loeb (1977, str. 165; cv: Mathieson,
Wall, 1990, str. 151) omenjata tri dejavnike, ki naj bi vplivali na porast kriminala v povezavi s
turizmom: zgostitev prebivalcev med sezono, bližina turistične lokacije in državne meje ter
razlika med dohodki lokalnih prebivalcev in turistov. Povečan kriminal pa ima tudi vrsto
negativnih posledic za državo. Povečajo se stroški delovanja organov kriminalnega pregona
med sezono, pojavijo se denarne izgube zaradi ropov in tatvin, uničenje lastnine zaradi
vandalizma, rast črnega trga in utaja davkov. Poleg tega je povečana napetost tako med
prebivalci, kot tudi med turisti (Mathieson, Wall, 1990). Zaradi nepoznavanja kraja so turisti
lahke tarče, še posebej zaradi aktivnosti, v katere se v domačem kraju ne bi zapletli; tj.
uživanje drog, pretirano pitje alkoholnih pijač in najem prostitutk (Wall, Mathieson, 2006).
Vidna prisotnost policijskih kontrol lahko daje občutek lažne varnosti (Mathieson, Wall,
1990). Policisti v Maroku sicer izvajajo redne kontrole prometa in so vedno na voljo za
pomoč turistom, saj tudi država narekuje gostoljubnost. S tem tudi sledijo turistom in delajo
kontrole, saj se v Maroku še vedno pojavljajo ugrabitve in tihotapljenje čez mejo. Domače
prebivalstvo in turisti naj v primeru kriminalnega dejanja ne bi bili obravnavani enako, saj naj
bi domačin utrpel veliko višjo kazen za isto kaznivo dejanje kot turist. To je predvsem
posledica tega, da si Maroko ne želi pokvariti ugleda gostoljubne države.
Veliko igralnic se razvije v želji, da bi povečali turistični obisk in s tem zaslužek, kar ustvarja
nova delovna mesta in zvišuje lokalne davčne prihodke. Vendar pa to prinese tveganje za
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povečanje kriminala, prostitucije in nasilja (Mathieson, Wall, 1990). Tudi v Maroku se zaradi
prilagajanja potrebam turistov že razvijajo luksuzne igralnice. Zaenkrat jih je po podatkih
spletne strani World Casino Directory (Casinos in Morocco, 2014) že pet, in sicer dve v
Marakešu, dve v Agadirju in ena v Tangeru. Večina strank je seveda turistov, vendar pa se
med njimi pojavljajo tudi domačini, čeprav igre na srečo niso po pravilih Korana.
Turizem naredi kraj ranljiv tudi za teroristične napade (Wall, Mathieson, 2006). Eden takih se
je zgodil leta 2011 v Marakešu, ko je bomba eksplodirala na trgu Jemaa El Fna, najbolj
priljubljeni turistični točki. Ubitih je bilo 17 ljudi, največ turistov (2011 Marrakesh bombing,
2014). Večina domačinov pa za slabši obisk turistov prej navaja krizo v Evropi kot pa
terorizem, saj naj večina turistov sploh ne bi vedela za teroristični napad (Salisbury, 2012).
Država gostiteljica skuša svojo ponudbo vedno prilagoditi potrebam in željam turistov, tako
pa pride do izgube identitete in vrednot; čez čas se lahko navade, praznovanja in celo verski
obredi prilagodijo pričakovanjem turistov. Ko regija postane turistična, se pojavi in pričakuje
ponudba spominkov, turističnih dogodkov in drugih produktov, ki lahko privedejo do
temeljnih sprememb vrednot posameznikov v skupnosti. Sveta, kulturna in zgodovinska
mesta ter predmeti tako postanejo tržno blago. Pride tudi do "standardizacije" pokrajine,
nastanitve ter gostinske ponudbe, saj mora tudi eksotična ponudba ostati v mejah normale
oziroma zagotavljati tudi standardno izbiro, ki so je turisti vajeni in jo pričakujejo. To lahko
privede do enoličnosti v regijah, ki so geografsko precej različne (Mrak, 2011).
4.3.4. Vera
Vera je že dalj časa motiv za verski turizem; potovanja oziroma romanja. To sicer ni tako
značilno za zahodni svet, vendar se veliko turistov odloči za obisk svetih krajev ne toliko
zaradi religioznih prepričanj kot zaradi radovednosti. Sveta mesta so začela doživljati večji
razvoj prav zaradi in v turistične namene. Do konfliktov med radovednimi turisti in
religioznimi romarji ter lokalnim prebivalstvom lahko pride zaradi razveljavljanja pomena
vere. Cerkev sama večkrat izkorišča turizem za zaslužek s prodajo spominkov, s škatlami za
donacije na koncu cerkva, z vodenimi ogledi po cerkvah itd. (Mathieson, Wall, 1990). Tudi v
Maroku je podoben primer. Mesto Moulay Idriss naj bi veljalo za maroško Meko in do
nedavnega je bil vstop za nemuslimane prepovedan (Linzee Gordon, Talbolt, Simonis, 1998).
Danes pa je ta kraj že skoraj isti kot vsi ostali turistični kraji, s spominki na glavnem trgu in
možnostjo vodenega ogleda na vsakem koraku. Kljub številnim mošejam v Maroku pa je
vstop za nemuslimane še vedno strogo prepovedan; izjema je le mošeja Hassana II. v
Casablanci, kamor lahko turisti vstopijo pod vodstvom ob določenih urah.
4.3.5. Jezik
Študija, ki jo je izvedel White (1974, cv: Mathieson, Wall, 1990) definira tri načine, na katere
lahko turizem vpliva na spremembo jezika:
1. z gospodarskimi spremembami: delovna mesta v turizmu večkrat zapolnijo tujci, ki pa
lahko izvajajo pritiske na lokalno prebivalstvo in povzročijo, da to začne uporabljati
njihov jezik;
2. s promocijo: ko se država gostiteljica skuša približati turistovi kulturi in mu ustreči,
lahko začne uporabljati tudi njegov jezik;
3. z neposrednim družbenim stikom med gostitelji in turisti, ki večkrat ne poznajo
lokalnega jezika, zato so gostitelji prisiljeni govoriti v tujem oziroma
sporazumevalnem jeziku.
Uporaba angleščine je v Maroku v zadnjem času zelo močno razširjena. Glavni razlogi za to
so izobrazba, sodobni mediji in arabizacija. Vplivajo tudi vloga angleščine kot mednarodnega
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jezika ter institucionalne in izobraževalne politike, ki podpirajo uporabo angleščine, pozitiven
odnos do jezika, ki nima priokusa kolonialne zapuščine, in seveda turizem (Sadiqi, 1991).
Večina prebivalstva v Maroku govori arabski jezik, precej razširjena je tudi francoščina, ki je
zapuščina kolonialnih časov in je danes še vedno močno prisotna kot sporazumevalni in
poslovni jezik ter jezik javnih organov. Prav zaradi kolonialne preteklosti in uporabe
francoščine danes največji odstotek tujih turistov predstavljajo Francozi. Od leta 2011 je
uradni jezik Maroka tudi tamazigh, eden izmed berberskih jezikov oziroma dialektov, ki pa v
Maroku nimajo prav velike veljave, ker jih uporablja manjši delež prebivalstva. Precej
turistov šele na izletu čez Atlas in v puščavo, ko jih prijazni Berberi na vsak način skušajo
naučiti kakšen njihov izraz in poudariti tudi pomen njihovega jezika, občuti dvojnost
jezikovne pripadnosti prebivalstva.
4.3.6. Zdravje
Turizem in zdravje sta povezana na tri načine (Mathieson, Wall, 1990):
1. izboljšanje zdravja je pogost motiv za potovanje; na tak način so se razvila zdravilišča
in centri zdravja;
2. standardi javnega zdravja vplivajo na kakovost turističnega produkta, od turista se
namreč ob vstopu v državo pričakuje dokazilo o zdravstvenem stanju, hkrati pa tudi
turist pričakuje, da se ne bo navzel bolezni, kar pa lahko slabo vpliva na turistično
izkušnjo;
3. turisti lahko s potovanjem širijo bolezni iz enega kraja v drugega ali celo domov.
Del Vizije 2020 za turizem v Maroku je tudi projekt na področju zdravstvenega turizma, po
katerem bo Marakeš postal "mesto zdravja", ki naj bi letno privabilo 5000 pacientov z
zdravstveno oskrbo v bolnišnici s 160 posteljami in drugimi vzporedno načrtovanimi
nočitvenimi zmogljivostmi (Morocco invests …, 2013). Maroko je za turiste iz Evrope
privlačen tudi zaradi tega, ker ponuja afriško izkušnjo na območju, kjer ni nevarnosti za
bolezni, ki so prisotne drugje v Afriki in pred katerimi je potrebno preventivno ali celo
obvezno cepljenje oziroma zaščita v obliki tablet. Za Maroko je priporočljivo le cepljenje
proti hepatitisu A in B ter proti tifusu in steklini, vendar pa je tveganje ob manjši previdnosti
zelo majhno. Največje tveganje obstaja pri prenosu spolno prenosljivih bolezni, ki so pogoste
zaradi velike prisotnosti prostitucije.
4.3.7. Razveljavljanje tradicije in kulture
Kulturni turizem lahko definiramo kot vsrkavanje elementov izginjajočih načinov življenja, ki
se kažejo skozi arhitekturo, obrti, obleke, jezik, tradicijo, gastronomijo, umetnost in glasbo,
zgodovino, vero, itd. oziroma kot element atrakcije določene turistične regije (Mathieson,
Wall, 1990). Turizem pospešuje spremembo kulture, vendar pa pri tem ni edini dejavnik, saj
se družba tudi sicer nenehno spreminja, večinoma skozi proces modernizacije (Wall,
Mathieson, 2006).
Pride lahko do akulturacije, saj si kulture s posnemanjem (oblačenja ali navad) postajajo vse
bolj podobne. Večina držav kulturnega turizma je gospodarsko slabše razvita, medtem ko so
njeni gostje iz bolj razvitih držav, zato prebivalci turistične destinacije prevzemajo navade
turistov. Gostiteljica se bo skušala prilagoditi gostom, da jim ustreže, a s tem se zaznava
počasno izgubljanje pomena tradicije in pojava »coca-cola družb« znotraj domačega okolja
(Mathieson, Wall, 1990). V Maroku je na primer v vsakem malce večjem mestu možno najti
restavracijo McDonald's, tudi po odmaknjenih poteh v Atlasu in jugozahodu države pa nas
oglaševanje Coca-Cole, ki je večinoma kar na ometu hiš, opominja, da se je tudi v Maroku
razvila potrošnja na zahodu tako priljubljene hitre hrane in gazirane pijače. Ker so turisti
doma navajeni na udobje in luksuz, to zahtevajo tudi na počitnicah. Veliko turističnih lokacij
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se je zato odločilo, da turistične objekte oblikujejo v smislu prepletanja zahodnega
arhitekturnega sloga s tradicionalnim in s tem ponudijo udobje, kot ga želi turist, poleg tega
pa ohranjajo eksotičnost. Takšni objekti pa postanejo tujek v okolju in so za mnoge lokalne
prebivalce moteči. Mnogo objektov prav tako posnema arhitekturni stil oziroma podobo
znanih zgodovinskih spomenikov in znamenitosti ter s tem uničuje njihovo pravo vrednost
(Mathieson, Wall, 1990). V Maroku je v zadnjem času močno prisoten trend prenove
nekdanjih palač v hotele in nastanitvene komplekse, vendar pri tem ohranjajo arhitekturni stil.
Veliki hotelski kompleksi, grajeni v okviru Vizije 2020 pa zagotavljajo udobje in luksuz, tako
da lahko turist sam izbira, kakšne vrste obisk si želi. Zagotovo pa so veliki kompleksi večji
tujek v okolju in lokalno prebivalstvo bolj izolirajo od turistov.
Sveta, kulturna in zgodovinska mesta ter predmeti z razvojem turizma postanejo tržno blago,
kultura in tradicija pa se začneta tržiti. Ne glede na to kako starodavna in kompleksna je ta
kultura, jo turizem zreducira na nekaj prepoznavnih značilnosti. Tradicionalni obredi, rituali
in festivali tako postanejo proizvod, ki ga turist zakupi z namenom zabave. S tem pa dobi o
državi omejeno znanje, ki je odvisno tudi od časovne omejenosti obiska; krajši je obisk, bolj
skrčena je predstava o kulturi, ki jo doživlja le po epizodah, kar pa povzroči nastanek
stereotipnih predstav in zaščitnih znakov države, ki pa jih turist ob obisku tudi zahteva
(Mathieson, Wall, 1990). Tako so zaščitni znaki Maroka v očeh turista metin čaj, kamele,
puščava, pisani šali in arabske preproge. Vse to si turist želi doživeti, domačini pa to z
veseljem tržijo. Poleg trženja pa se pojavlja tudi razlaščanje kulture. Kulturne manifestacije
izgubljajo tradicionalni pomen s tem, ko se prirejajo za turistično potrošnjo. Na nekoč
lokalnih festivalih, ki postanejo turistična atrakcija, veliko domačinov noče več sodelovati
zaradi erodiranja zgodovinskih in ideoloških vrednosti. V določenih krajih, kjer se je
večinoma razvil kulturni turizem z namenom zaslužka, igralci skoraj vsako uro uprizarjajo
obrede, rituale itd. S tem igralci izolirajo turista od resničnih izkušenj z lokalnimi ljudmi, kar
je lahko pozitivno, saj s tem zmanjšajo turistični vpliv na kulturo in jo s tem ohranjajo, po
drugi strani pa negativno, ker je turizem s tem označen kot »kulturno aroganten«, saj izkorišča
tradicije in običaje, da bi bila turistova izkušnja bolj zanimiva in zadovoljiva (Mathieson,
Wall, 1990). Na maroških ulicah najdemo veliko prikazov tradicionalnega življenja, bodisi z
glasbenimi nastopi lokalnih glasbenikov bodisi kot nosači vode ali kot Tuaregi v puščavi.
Vendar so ti prikazi namenjeni le še za služenje denarja od turistov. Prav tako nekoč lokalni
festivali, kot sta na primer najbolj poznana Festival ljudskih umetnosti v Marakešu in Festival
svetovne sakralne glasbe v Fezu, so danes že svetovno znani in veliko turistov v Maroko
potuje prav zaradi njih.
Turizem lahko pripomore k razveljavljanju pomena tradicionalnih obrti in umetnosti. Veliko
izdelkov, ki so bili prvotno namenjeni religiji in opravljanju obredov, sedaj izdelujejo
množično za prodajo turistom. Izdelki, značilni za neko območje, se zaradi dobre prodaje
razširijo na območje cele države, včasih celo izven njenih meja, saj so atraktivni za turista, ki
pa ne pozna izvora teh izdelkov. Tako se razvije stereotipna podoba in napačna predstava o
državi. Turizem v določenih primerih pomaga pri ponovni oživitvi tradicionalnih obrti in
umetnosti, saj določeni turisti iščejo kakovostne, ročno izdelane tradicionalne izdelke. To
lahko povzroči odprtje izobraževalnih programov za prenos tradicionalnih znanj na naslednje
rodove, kar ohranja kulturo in nudi novo možnost za zaslužek (Mathieson, Wall, 1990). Obrt
je v Maroku še vedno močno prisotna, a nekateri izdelki so postali stereotipni. Dobro poznane
so maroške preproge ter keramični izdelki, mozaiki in tkanine. Prav tako je Maroko poznan
po začimbah in dišavah ter po metinem čaju. Večina teh se lahko dobi na vsaki tržnici,
medtem ko se tradicionalna obrt in ročna dela večinoma ohranjajo le v Fezu, kjer mnogo
obrtnih delavnic svoje delo prikazuje turistom in s tem služi dodaten denar, poleg tega pa
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skuša privabiti nove kupce. Drugje, na primer v Marakešu, najbolj turističnem maroškem
mestu, pa je obrt že popolnoma izgubila svoj pomen, na sukih pa se prodajajo raznorazni
izdelki, tudi s Kitajske, Vietnama, Indije itd.

Slika 6: Prikaz tradicionalne obrti v Fezu
Avtorica: Jasmina Kozinc, 2013.

Stiki med kulturami lahko pripomorejo k odpravi družbenih in nacionalnih predsodkov,
promociji kulture in njenem boljšem razumevanju. Kulturni turizem lahko pomaga oživljati
ter ohranjati lokalno etničnost in kulturno identiteto. Večkrat pa se zgodi, da turizem, namesto
da bi uničil napačne koncepte o kulturah, ustvari nove predsodke (Mathieson, Wall, 1990).
Zagotovo si večina turistov pred obiskom Maroka predstavlja državo malo drugače, kot jo
kasneje izkusi, vendar je dojemanje kulture in dovzetnost za stereotipne predstave stvar
vsakega posameznika. Kaj točno bo turist doživel na potovanju, je odvisno tudi od
organizacije in načina potovanja.

4.4.

SPREMEMBE V GLAVNIH TIPIH TURISTIČNIH OBMOČIJ

V naslednjem poglavju se bom osredotočila na konkretne primere sprememb, ki se v Maroku
pojavljajo v območjih, ki sem jih opredelila glede na prevladujoči tip turizma. Tip turizma, ki
se v Maroku največkrat pojavlja, je kulturni turizem, ki največ turistov privablja v mesta. Po
številu obiskovalcev je na drugem mestu obmorski turizem, gorski in puščavski pa sta manj
zastopana (Fréquentation Hôtelière, 2014). V povezavi s tem so tudi učinki toliko večji na
območjih, kjer je obisk večji. Za gorski in puščavski tip pa je bolj značilno razpršeno
onesnaževanje, ki sicer ni tako močno, a ga je težje obvladati.
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Slika 7 prikazuje Maroko, razdeljen po območjih glede na tip turizma, ki je najbolj pogost. Ta
delitev ni čisto natančna, saj se tipi turizma dostikrat prepletajo; na primer na atlantski obali
gre večinoma prav tako za kulturni turizem, ki je sicer najbolj prisoten znotraj območja
kraljevih mest. Pri členitvi sem si pomagala z delitvijo maroškega ministrstva za turizem, ki
pa je državo razdelilo samo na območja kulturnega turizma in obmorskega turizma, zato sem
dodala še mestni, puščavski ter gorski tip turizma, ki sem jih opisala tudi v nadaljevanju.
Posebnega podpoglavja nisem namenila kulturnemu turizmu, saj je ta značilen za skoraj
celoten Maroko in se prepleta z drugimi tipi turizma, na karti pa še najbolj zajema območje
znotraj štirih kraljevih mest, ki pa spadajo pod mestni turizem.

Slika 7: Območja Maroka glede na prevladujoči tip turizma

4.4.1. Puščavski turizem
Na jugovzhodu Maroka se pokrajina počasi preobrazi v prostrano hamado, ki je pretežno
gruščnata puščava ali serir. Ta spada med najbolj vroča območja na svetu, saj se podlaga
lahko segreje do več kot 70 °C. Prehod v peščeno pokrajino tvorijo oaze datljevih palm, ki so
se razvile ob nestalnih vodotokih. Podoba pokrajine se precej spremeni, saj tu živi več
temnopoltega prebivalstva, opazi se večji vpliv osrednje Afrike. Poselitev je skoncentrirana na
manjša mesta, ki so se razvila ob redkih vodnih virih (Vintar Mally, 2005). Na teh območjih
se je razvil puščavski turizem, ki ponuja edinstveno saharsko izkušnjo z vodenimi izleti na
sipine Sahare, bodisi s kamelami bodisi s terenskimi vozili, ki v dokaj neokrnjeni naravi
povzročajo onesnaženje in predstavljajo motnje za redko floro in favno. Poleg tega prihaja do
komercializacije kulture, saj se turistični vodiči izdajajo za etnično skupino Tuaregov, ki so
danes v Maroku redkost, saj se je v času francoskega protektorata večina prebivalstva
preselila južneje (Linzee Gordon, Talbolt, Simonis, 1998).
Turizem je vplival tudi na način življenja nomadskih skupnosti jugovzhodnega Maroka, ki
poseljujejo območja oaz z zagotovljeno vodno oskrbo. Z razvojem komunikacij se je izolacija
prekinila, turistov pa je tudi na tem območju vse več. Turistična aktivnost se je v tej regiji
33

prvič pojavila leta 1978, leta 1990 pa se je z razširitvijo cestnega omrežja začel razvijati
množični turizem. Z večanjem turističnega obiska je območje dobilo tudi telefonsko omrežje
in internet. To je povzročilo številne odselitve mladih moških v izvorne države turistov, kar
jim omogoča tudi navezovanje stikov preko interneta. Lokalna ekonomija je nekoč temeljila
na samooskrbnem kmetijstvu, sedaj pa na turizmu, ki ne upošteva okoljske in socialne
trajnosti. Tradicionalne strukture se rušijo, socialna kohezija pa izginja (Escriche, 2010).
Turizem je v puščavska območja prinesel tudi pozitivne spremembe, saj se je skupaj z
razvojem turizma začela razvijati tudi infrastruktura, ki danes omogoča boljšo dostopnost in
oskrbo prebivalstva z vodo, elektriko itd. Turizem je prinesel tudi možnost zaposlitve, saj so
se ob stiku s puščavskim svetom razvili nastanitveni objekti, Sahara pa se trži za ponudbo
nomadske izkušnje ali ogleda s terenskim vozilom.

Slika 8: Tipična ponudba jahanja kamel v Sahari
Avtorica: Jasmina Kozinc, 2013.

4.4.2. Obmorski turizem
Na obalnih območjih, kjer se je razvil množični turizem, se je sočasno povečalo tudi število
rekreacijskih dejavnosti. Da bi pridobili nove površine za razvoj turizma, se večkrat izsuši
mokrišča in uniči obmorske habitate. Z raznimi gradbenimi deli se uničuje videz pokrajine in
s tem atraktivnost za turiste, prav tako se povečajo pritiski na vodo, saj se ponekod odplake
iztekajo kar v morje, kar pa odvrača turiste od kopanja. Boote (1967; cv: Mathieson, Wall,
1990, str. 131) je opisal možne vplive glede na vrsto plaže. Tako so peščene in prodnate plaže
najbolj primerne za oglede, za razvoj golf igrišč, nastanitvene ponudbe ter za kampiranje in
sončenje. Posledice so motenje favne in flore, uničenje habitatov, erozija sipin in motnje
paritvenih navad živali. Nastanitveni objekti in kampi povzročajo še več težav, sploh če so
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izgrajeni na novo, se pojavijo problemi z odplakami, odpadki, erozijo in požari (Mathieson,
Wall, 1990).
Obmorski turizem v Maroku se je razvil na dveh območjih, ki pa ju ne moremo metati v isti
koš, saj sta se že zaradi naravnih pogojev razvila drugačna tipa turizma. Na ozki sredozemski
obali se je razvil turizem, ki je podoben tistemu v Egiptu in Tuniziji, vendar pa se zaradi
reliefa pokrajine ni mogel razviti v tolikšni meri. Na atlantski obali pa zaradi nižjih temperatur
vode in močnejših tokov bolj cveti turizem na osnovi športov na vodi. Skupne pa so jima
povečane količine odpadkov in odplak, ki presegajo zmogljivosti trenutne infrastrukture
(odtok odplak neposredno v morje, neurejena kanalizacija ipd.) (Bramwell, 2004). Na
sredozemski obali skušajo razvijati tipični obmorski turizem, čeprav se obala hitro strmo
vzpne v Rifsko gorovje. V tej obliki turizma se pojavljajo slabosti, ki jih najbolj izkusi
prebivalstvo, saj gre večinoma za sezonsko zaposlenost, dolge ure napornega dela, slabe
plače, delovnik pa je fleksibilen in odvisen od števila turistov ter s tem posledično obsega dela
(Bramwell, 2004). Turizem na sredozemski obali Maroka ni močno razvit, saj se na spisku 10
najbolj obiskanih krajev v državi iz tega območja pojavi le Tanger, ki pa je zaradi bližine
precej atraktivno mesto za dnevni izlet s trajektom iz Evrope ter za nakup orientalskih
izdelkov. Veliko več gostov prejmejo mesta ob atlantski obali, ki ponujajo malce drugačno
doživetje. Drugo najbolj obiskano mesto v Maroku je Agadir, tretje pa Casablanca. Ostala
najpogosteje obiskana mesta na atlantski obali so še Rabat, Essaouira in El Jadida
(Fréquentation Hôtelière, 2014).
Investicije v turizem so v sklopu Vizije 2020 velike. En izmed večjih projektov na severni
atlantski obali je projekt Marina Casablanca, ki naj bi se končno zaključil leta 2014, potem ko
se je rok za dokončanje od leta 2006 dalje vztrajno prestavljal. V 555 milijonov USD vreden
projekt je investirala tako maroška vlada kot tudi tuji investitorji (največ Dubai Holding) in
naj bi pozitivno vplival na celotno maroško gospodarstvo, saj naj bi s tem Casablanca postala
eno največjih turističnih središč severne Afrike in jugozahodne Evrope. Z dvema dubajskima
investitorjema pa je Maroko podpisal pogodbo o razvoju turizma tudi drugje v državi, saj naj
bi do leta 2016 investirali devet milijard USD v turistični razvoj Rabata, Marakeša,
Casablance in Tangerja. Marina Casablanca bo pokrivala površino 24 hektarjev, na katerih
bodo stali luksuzni hoteli, pisarne, hiše, poslovni prostori, rekreacijske površine itd. Projekt
naj bi zagotovil okrog 30.000 stalnih delovnih mest v regiji Casablanca, ki ima eno najvišjih
stopenj brezposelnosti in revščine. Tudi ta projekt je bil del Vizije 2010, ki jo je sicer že
nadomestila Vizija 2020. Skušali bodo privabiti več premožnih turistov in poslovnežev,
okrepiti lokalno kulturo ter zgraditi infrastrukturo in opremo za zborovanja in podobne
dogodke. Projekt bo ustvaril veliko novih delovnih mest, vendar pri takšnem deležu
nezaposlenih in revnih v Maroku to ni trajna rešitev, še posebej zato, ker so bile v projekt
vložene velike vsote denarja. Problem pri odpravljanju revščine in brezposelnosti je prav tako
pomanjkanje pravih izkušenj in izobrazbe, za kar bi država morala zopet nameniti precej
denarja, da bi pridobila kvalificirane delavce. Velik problem je nizka izobrazba in celo
nepismenost prebivalstva; 23 % (Central Intelligence Agency …, 2014) prebivalstva nad 15
let je bilo v letu 2011 nepismenih. Projekt bo imel širši pozitivni učinek na gospodarstvo
države, vendar pa bo kratkoročno prinesel korist le privatnemu sektorju in vladi (Morocco:
Tourism …, 2006).
Atlantska obala je turistično manj razvita kot sredozemska, kar je posledica drugačnih
podnebnih razmer in vpliva Atlantskega oceana, ki ne zagotavlja primernih plaž za uživanje v
SSS turizmu in obliki turizma, ki se pojavlja v Sredozemlju. Obala je turistično bolj privlačna
za množice turistov, ki se ukvarjajo s športi na vodi, kot so deskanje, wind-surfanje, jadranje,
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... Eno glavnih središč turističnega razvoja na atlantski obali je Agadir, vendar pa v njem kot
tudi v drugih turistično razvitih območjih že sedaj občasno primanjkuje vode, saj turizem že
sedaj posega v vodo za namene kmetijstva. Še večji problem pa bo nastal z delovanjem
objektov v Azurnem načrtu, katerega cilj je postavitev petih obalnih letovišč na atlantski obali
in enega na sredozemski in je del Vizije 2020. Pojavljajo se kritike, da država preveč
pozornosti namenja razvoju turizma, premalo pa se ozira na druge dejavnosti in okolje, ki ga
lahko turizem uniči, zato se pojavljajo predlogi, naj država najprej sprejme politiko varovanja
okolja in šele nato temu primerno razvija turizem (Idllalène, 2013).

Slika 9: Atlantska obala privlači množice deskarjev
Avtorica: Jasmina Kozinc, 2013.

Veliki projekti na obeh obalah bodo zagotovili nova delovna mesta, privabili nove množice
turistov in s tem tudi povečali zaslužek. Z gospodarskega vidika je torej večina učinkov
pozitivnih, medtem ko z vidika okolja tako veliki kompleksi in projekti ustvarjajo veliko
škodo, saj uničujejo prst in vegetacijo, posledično pa bo s prihodom turistov povečano
onesnaževanje in pritiski na vodo. Precej negativnih učinkov je tudi z družbenega vidika, saj
luksuzni objekti še bolj poudarjajo razlike v premoženju domačinov in turistov, ki pa bodo
izolirani od lokalnega prebivalstva in slednjim bo odvzeta tudi možnost zaslužka.
4.4.3. Mestni turizem
Mestni turizem se je v Maroku začel razvijati najprej, saj so predvsem kraljeva mesta Rabat,
Fez, Marakeš in Meknès zakladnice kulture in zgodovine, ki se uvrščajo med deset najbolj
obiskanih krajev v Maroku. Vse bolj pa se vlada trudi, da turizem razvije tudi v drugih
maroških mestih. Tako se sedaj v turizem usmerjajo tudi druga mesta, kot so Casablanca,
Oujda, Agadir, Tanger, Kentira, Ouarzazate, Asilah, Larache, El Jadida, Essaouira in Sidi Ifni.
Med francoskim protektoratom so z zakonom ohranili maroška mesta v isti podobi, kot so bila
pred dvajsetim stoletjem, predvsem za namen zahodnih turističnih občudovalcev. Vendar so s
časom vse bolj naraščale želje prebivalcev po sodobni tehnologiji, tako da so kasneje uradniki
dovolili modernizacijo tudi nekaterih zgodovinskih objektov (Apelian, 2012).
Turizem je poznan kot eden glavnih dejavnikov urbane revitalizacije. Mesta ves čas
posodabljajo turistično ponudbo, da bi se čim bolj približala željam evropskih turistov.
Pojavljata se dve obliki preobrazbe. Pri prvi prenova sledi zahodnim trendom in s tem uničuje
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zgodovinsko podobo mest z arhitekturnim onesnaženjem. Druga oblika se pojavlja zadnje
čase in zajema prenovo starih palač, ki dobijo funkcijo hotela. Turizem z mestno prenovo
zagotavlja vse boljšo infrastrukturo, turistične kapacitete in območja rekreacije, ki pa jih ne
uporabljajo samo turisti, temveč tudi urbano prebivalstvo. Turizem v mestih vpliva na pritiske
in spremembe rabe tal, prebivalstvene vzorce oziroma segregacijo prebivalstva, kakovost hiš,
dosegljivost in cene, prometne zastoje, porast kriminala in prostitucije, cene zemljišč, davke,
cene nepremičnin ter kakovost infrastrukture, ki služi lokalnemu prebivalstvu. Mesto sprejme
večje število turistov, vendar bi se moralo pred tem še vedno določiti meje oziroma število
turistov, ki jih mesto lahko sprejme, in kapacitete raje povečati zunaj mesta (Wall, Mathieson,
2006). Turizem v mesto resda prinese zaslužek in zaposlitev, vendar pa prinese mnogo več
negativnih posledic.
4.4.4. Gorski turizem
Maroko ima za gorski turizem velik potencial, saj ima obsežne gorate pokrajine. Rif na severu
sestavlja zunanji lok Atlasa. Srednji Atlas, ki sega do 3000 metrov nadmorske višine in ima
planotast značaj, je vez med Rifom in Visokim Atlasom ter razvodnica med Atlantskim
oceanom in Sredozemskim morjem. Prekrivajo ga bujni gozdovi zimzelenega hrasta in ceder
ter pašniki, zato sta pomembni dejavnosti spravilo lesa in pašna živinoreja. Visoki Atlas je
najdaljša in najvišja gorska veriga v državi, ki je izrazito kmetijska in predstavlja pomembno
podnebno in hidrografsko ločnico. Zahodna in severna pobočja so namočena, v višjih legah se
pojavlja hrast, vmesne doline so rodovitne in dokaj gosto poseljene, jugovzhodna pobočja pa
sušna, izpostavljena suhim saharskim vetrovom, redko poseljena in porasla z redkim
grmovjem. Antiatlas sestavljajo mehke reliefne oblike iz starih kamnin, pokrajina na jugu
države pa je sušna in redko poseljena. V visokogorju so padavine precejšnje, prebivalstvo pa
večinoma sestavljajo Berberi, ki so se v času priselitve arabskega prebivalstva umaknili v
višje nadmorske lege, da bi vsaj delno ohranili svoj način življenja (Vintar Mally, 2005).
Območje Atlasa je gospodarsko slabše razvito in država se trudi, da bi zmanjšala tamkajšnjo
revščino. Iz estetskega, kulturnega in rekreacijskega zornega kota je pokrajina kmetijsko in
življenjsko območje lokalnega prebivalstva, okolje za izvajanje rekreacijskih in športnih
aktivnosti na prostem ter območje biotske raznovrstnosti in ekosistemov za ljubitelje narave.
Po raziskavah bi si kmetje ustvarili optimalen dobiček s prepletanjem zaposlitve v turistični
dejavnosti, na primer kot vodiči, prevozniki z mulami, prevajalci, in z ohranjanjem kmetijske
dejavnosti. Seveda to ni možno na vsaki domačiji, saj je razvoj turizma odvisen od mnogih
dejavnikov, vendar pa ponuja rešitev vsaj za del prebivalstva in dvig življenjskega standarda.
Po drugi strani je treba upoštevati tudi okoljske omejitve. Okolju prijazen tip turizma, ki bi se
lahko razvil na tem območju, je turizem na kmetiji, ki bi zajel tako kmetijsko dejavnost kot
tudi turizem (Allali, 2009).
Leta 1984 se je v osrednjem delu Visokega Atlasa začel izvajati program razvoja, ki je
temeljil na mehkem turizmu, ki upošteva nosilne zmogljivosti okolja. Turistična dejavnost
danes povzroča zapletene odnose med turisti in domačini, posledica te vrste razvoja pa je tudi
nova socialna skupina, ki jo sestavljajo vodniki in lastniki gîtejev, neke vrste počitniških koč,
pri katerih lastnik še vedno ostaja v bližini, kljub temu da koča pokriva vse potrebe za
bivanje. Pojav in način delovanja te nove skupine je oživil oziroma povzročil rivalstvo in
zavist znotraj regionalnih skupin, ki so bile prej enotne (Boumaza, 1996).
Med pozitivne vplive gorskega turizma štejemo pritok finančnih sredstev v lokalno
gospodarstvo, posredno in neposredno ustvarjanje delovnih mest, prihodke lokalnim in
centralnim oblastem ter razvoj malih in srednje velikih družinskih podjetij, ki se prilagodijo
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posebnim potrebam gorskega turizma. Seveda pa se pojavljajo tudi negativni učinki, kot so
sezonskost in s tem neizkoriščena infrastruktura ter pomanjkanje vlaganja dobička nazaj v
vzdrževanje. Veliko denarja gre za investicije v infrastrukturo, ki podpira gorski turizem, kar
pomeni, da lahko lokalna skupnost in ponudniki storitev občutijo pomanjkanje financiranja v
zdravstvu in izobraževanju. Nekatera lokalna gospodarstva so lahko preveč odvisna od
gorskega turizma, s tem pa bolj izpostavljena tveganju in nihanju na trgu (Mrak, 2011).
Turistična namestitev, smučarske proge, vlečnice, ceste, električna napeljava in kanalizacijski
sistem še bolj krčijo in fragmentirajo naravne habitate. Odtok vode s cest lahko povzroči
onesnaženje potokov, pojavlja se erozija, zemeljski plazovi, motnje flore in favne ter
stabilnosti prsti (Mathieson, Wall, 1990).
Velikokrat se zgodi, da prvotne kapacitete in nastanitveni objekti kasneje doživijo propad ali
pa se zanimanje turistov preusmeri v nove vrste nastanitve in luksuzne ponudbe, ki temeljijo
tudi na izkoriščanju raznih naravnih virov, kot je primer izgradnje smučarskega centra v višjih
nadmorskih višinah s snegom, da bi privabili nove turiste, podaljšali turistično sezono, razvili
nove produkte ter razvili nove trge (Wall, Mathieson, 2006). Tudi v Srednjem Atlasu se je že
v času francoskega protektorata razvilo gorsko mestece in smučarski center Ifrane, ki je
zgrajeno v evropskem stilu po zgledu alpskih vasic, saj zaradi višje lege pozimi zapade sneg
in omogoča smučanje. Podoba vasi pa povzroča arhitekturno onesnaženje, saj ne sovpada s
tradicionalno maroško arhitekturo (Ifrane, 2014.)
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5. VREDNOTENJE POKRAJINSKIH UČINKOV TURIZMA
V tem poglavju so predstavljeni vsi glavni vplivi turizma v Maroku (Preglednica 2), ki sem
jih razdelila glede na področje, na katerem se pojavljajo; torej na okoljske učinke,
gospodarske učinke ter družbeno-kulturne učinke. Pozitivni učinki so ovrednoteni s plusom
(+), negativni pa z minusom (-). Z dvema minusoma oziroma plusoma sem označila učinke,
ki jih ocenjujem za zelo intenzivne. Z nevtralno ničlo (0) sem označila tiste učinke, ki
prinašajo tako pozitivne kot negativne posledice. Neocenjene (/) pa sem pustila tiste učinke,
katerih posledice so manj vidne in ne vplivajo na končni izračun. Ta način vrednotenja sem
izbrala predvsem zato, ker je večina vplivov kvalitativnih in zato težje merljivih. Na koncu
sem seštela pluse in minuse po posameznih področjih vpliva ter rezultate podala v odstotku
pozitivnih in negativnih učinkov turizma, da sem dobila primerljive podatke po področjih
vpliva.
Področje
vpliva
OKOLJSKI
UČINKI

G
O
S
P
O
D
A
R
S
K
I
U
Č
I
N
K
I

Vplivi

Vrednotenje
vpliva
Motnje živali, neposredno povzročanje smrti živali in
uničevanje njihovega življenjskega prostora.
Spremembe fizikalnih lastnosti prsti in uničevanje za
-kmetijstvo primernih površin.
Onesnaževanje zraka, prsti in vode.
-Odstranitev in poškodbe vegetacije (gradnja, rekreacija) ter
izgubljanje biotske raznovrstnosti.
Potencialne težave pri preskrbi z vodo zaradi povečane
-porabe vode.
Ohranjanje naravnih virov.
+
Ustvarjanje zaslužka in stabilnosti plačil.
++
Ustvarjanje delovnih mest.
+
Nevarnost prevelike odvisnosti od turizma kot glavne veje
/
gospodarstva.
Sezonska nihanja in nizek odstotek donosa investicij.
/
Odtok zaslužka iz države.
Izboljšanje gospodarske strukture.
+
Spodbujanje podjetništva.
+
Povečana inflacija in višje vrednosti zemljišč.
Odvzemanje možnosti zaslužka lokalnemu prebivalstvu s
segregacijo turistov.
Slabše službe za lokalno prebivalstvo.

-

Posredni razvoj pokrajine
rekreacijske površine, …).
Ustvarjanje zunanjih stroškov.

+

(infrastruktura,

trgovine,

Želja po višjem standardu (opuščanje kmetijstva, migracije v
mesta in tujino).
Zmanjšanje migracij mladih zaradi novih delovnih mest.
Porast kriminala ‒ stroški delovanja organov kriminalnega
pregona, denarne izgube zaradi ropov in tatvin, uničenje
lastnin, rast črnih trgov, utaja davkov in povečana napetost.

-

-+
--
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Spodbuda na področjih nezadostnosti zaradi efekta
posnemanja.
Transformacije lokalne skupnosti (pojav nove elite vodilnih
v turizmu).
Izguba privlačnosti mest (prometni zamaški, pomanjkanje
parkirišč, hrup, arhitekturno onesnaženje).
Izgubljanje identitete, vrednot in tradicije.

--

Trženje in razlaščanje kulture.
Povečana mobilnost in dostop do oddaljenih predelov.

0
++

Razveljavljanje pomena in trženje vere.
Povečana raba tujih in promocija lokalnih jezikov.
Spremenjen način življenja (več pravic prebivalstva,
spremenjena vloga žensk, izguba tradicionalnih vrednot).
Izguba moralnih vrednot (povečana prostitucija, porast
kriminala, razvoj igralnic, ranljivost za teroristične napade,
standardizacija pokrajine).
Prenašanje bolezni.
Promocija in medkulturna komunikacija.
Odpravljanje predsodkov in stereotipov.
Izguba pomena tradicionalnih obrti.
Razvoj vikend naselij (degradacija okolja, priložnosti za
investicije v nepremičnine).
Preobremenjenost infrastrukture.
Ohranitev znamenitosti, obnova mest.
Razvijanje občutka inferiornosti in iritacije.

+
0

+
-

--

+
/
0
+
-

Preglednica 2: Vrednotenje vplivov turizma po področjih vpliva v Maroku

Okolje
Gospodarstvo
Družba in kultura
Skupaj

Delež
pozitivnih Delež
negativnih Delež
nevtralnih
ocen (%)
ocen (%)
ocen (%)
11
89
0
44
56
0
30
55
15
31
62
7

Preglednica 3: Rezultati vrednotenja učinkov po področjih v Maroku
Opomba: ocene za zelo intenzivne učinke (++ oziroma --) imajo v izračunu deleža dvojno težo.

Glede na izračune lahko potrdim, da je delež negativnih učinkov turizma v Maroku večinski,
kot je bilo pričakovano. Presenetilo me je, da je skoraj tretjina vseh vplivov pozitivna, kar je
večji delež, kot sem pričakovala. Največ negativnih vplivov se pojavlja na področju okolja,
saj turizem posredno povzroča močno degradacijo, največ pozitivnih pa na gospodarskem
področju, saj turizem vendarle prinaša državi zaslužek in nova delovna mesta. Delež
pozitivnih vplivov na področju družbe in kulture je prav tako velik, večinoma v pogledu
promocije kulture in države ter spreminjanju načina življenja v smer zahodnega, ki pa
prebivalstvu omogoča več pravic. Največji del negativnih učinkov na kulturo in družbo
predstavlja razlaščanje in trženje kulture v različnih oblikah. Omeniti moram še, da gre za
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subjektivno vrednotenje vplivov, ki ne temelji na kvantitativnih podatkih, zato so rezultati
prikaz moje percepcije vplivov turizma na Maroko.
okoljski učinki
gospodarski učinki

pozitivni učinki

kulturno-družbeni učinki

negativni učinki

skupaj

nevtralni učinki
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Slika 10: Deleži pozitivnih, negativnih in nevtralnih vplivov po področjih v Maroku
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6. SKLEPI
Maroko je država, ki je zaradi naravnih danosti, kot so raznolikost pokrajine, prijetno
podnebje, kot tudi kulturnih danosti, kot je bogata tradicija in pester zgodovinski razvoj, imela
velik potencial za razvoj turizma. Ta se je množično začel razvijati že v obdobju francoskega
protektorata, ko se je turizem tudi prvič začel načrtno spodbujati. Francoski guverner
Marechal Herbert Lyautey je postavil temelje načrtnega razvoja in ciljev v turizmu, ki sta jih
v naslednjih letih zamenjali dve viziji. Veliko vlogo v razvoju je tudi po koncu protektorata
ohranila vlada pod vodstvom kraljev. Mohammed VI. je predstavil nov pogled na razvoj
turizma in v prebivalstvu skušal vzbuditi pozitiven odnos do turistov, ki bodo državi prinašali
zaslužek z vzbujanjem občutka gostoljubnosti. Prva vizija, Vizija 2010, se sicer ni v celoti
uresničila, je pa povzročila velik porast turističnega obiska ter prinesla velik posreden razvoj
infrastrukture, ki koristi tudi lokalnemu prebivalstvu. Danes se država trudi izpolniti Vizijo
2020, ki zopet vključuje ambiciozne cilje za povečanje vloge turizma v gospodarstvu, s čimer
Maroko skuša postati ena izmed glavnih turističnih destinacij. Veliko projektov se že izvaja,
vse več je tudi novih oblik turizma, kot so zdravstveni, trajnostni in poslovni turizem ter
turizem namenjen privržencem vodnih športov itd. S tem pa država vse bolj izgublja prvotne
atribute, ki so bili razlog za razvoj turizma. To sta bogata in pestra kultura ter privlačno in
raznoliko okolje.
Turizem predstavlja eno glavnih dejavnosti maroškega gospodarstva, zato ima velik vpliv na
ekonomijo, posledično pa tudi na strukturo družbe in procese v njej. Turizem vsekakor
zagotavlja veliko delovnih mest, vendar pa zaradi velikega trga delovne sile in velike
brezposelnosti delodajalci z lahkoto najdejo delavce, ki so pripravljeni garati za nizko plačo.
Skupaj s tem pa se razvija tudi črni trg, saj se veliko prebivalcev ponuja za priložnostna dela;
lokalne vodiče, prenašalce prtljage, prodajalce spominkov, umetnic s kano itd. v zameno za
manjše napitnine. Po drugi strani veliko dobička iz turizma odteka iz države, saj je vlada s
spodbujanjem investicij in privatizacijo podjetij tujcem omogočila, da si lastijo stoodstoten
delež podjetij in tako tudi sami razporejajo dobiček, ki pa ga v Maroku ostane malo. Večkrat
pride tudi do nepravične delitve dobička med tujimi organizatorji potovanj in domačimi,
manjšimi turističnimi podjetji, ki sodelujejo v organizaciji ponudbe. Država je tujim
investitorjem večkrat odstopila svoj prostor za skoraj izolirano delovanje tujih družb, ki so se
v večini primerov odločile za večje turistične komplekse, ki so sicer s turistično
superstrukturo prinesli tudi nekaj splošnega razvoja, vendar pa so ustvarili manjša mesta v
mestih, ki so namenjena le turistom. S široko ponudbo jih skušajo zadržati znotraj tega t. i.
turističnega mesta, da ne bi povzročili odtekanja denarja v lokalno okolje. S tem se prav tako
večajo socialne razlike prebivalcev, ki živijo v takšnih turističnih okoljih, prav tako pa tudi
razlike v razvitosti med turističnimi kraji in ostalimi kraji, kjer ni toliko možnosti za razvoj
turizma. Država se trudi za večji regionalni razvoj in zmanjšanje brezposelnosti tudi na
lokalni ravni, ter s tem za zmanjšanje preseljevanja prebivalstva, ki turizem vidijo kot
možnost zaposlitve, v mesta. Zaradi pomanjkanja je veliko tudi brezdomcev in revežev, ki
prosjačijo na najbolj turističnih območjih, predvsem otrok, ki zaradi usmiljenja turistov na
ulici zaslužijo veliko denarja in zato nočejo nadaljevati šolanja. Razvije pa se tudi višja
stopnja kriminala, čeprav tega, razen prostitucije, država uspešno nadzoruje, saj so kazni za
domačine zelo visoke, ker vlada želi ohraniti podobo gostoljubne države. Dosti mladih je
prisiljenih v prostitucijo, razvijajo se spolno prenosljive bolezni, s koncentracijo revnega
prebivalstva v slabših in zapuščenih delih mesta pa tudi slumi. Turizem ima močan vpliv tudi
na socialno in kulturno okolje, saj že ob stiku različnih kultur pride do izmenjave informacij,
vrednot in načina življenja. Če pa so stiki dolgotrajni, to večkrat pusti posledice za lokalno
družbo. Maroški prebivalci so bili vajeni odmaknjenega življenja, ki ga je v glavnem
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zapovedoval nauk Korana, s stikom z zahodnimi kulturami pa se je to kaj hitro začelo
spreminjati. Začelo se je posnemanje vzorcev vedenja premožnejših turistov, kar pa je
privedlo do izgubljanja pomena kulture in tradicije. Vse več mladih danes živi povsem
zahodnjaški način življenja, še bolj žalostno pa je, da se je kultura države začela prodajati,
turistična ponudba pa standardizirati za potrebe turistov. V želji po zaslužku so se obredi in
tradicije začele prikazovati in prodajati, nekoč lokalni festivali pa so danes mednarodno
poznani in so prerasli v še en turistični produkt. V želji po čim večjem zaslužku domačini
ponudbo standardizirajo po željah turistov, z vodenimi ogledi mošej se razveljavlja pomen
vere, z množično proizvodnjo spominkov se izgublja pomen tradicionalnih obrti. S
preobrazbo mest in prenatrpanostjo s turisti se izgublja privlačnost, okolje pa je vse bolj
obremenjeno. Največ negativnih učinkov ima turizem na naravno okolje, saj povečuje
onesnaženje vode, zraka in prsti, najhuje pa je uničenje prsti in vegetacije pri preobrazbi v
urbano pokrajino za namen turizma.
Hipoteze, ki sem jih postavila pred začetkom naloge, so se mi v večini primerov potrdile.
Hipoteza, ki pravi, da so pokrajinski učinki turizma največji v območjih največje zgostitve
turistov, se pravi ob obalah in v kraljevih mestih, medtem ko so vplivi na manj turističnih
območjih manjši, a veliko bolj razpršeni, drži. Točnih podatkov o prihodih turistov po
posameznih tipih turizma nisem našla, a je o njih možno sklepati preko podatkov o najbolj
obiskanih krajih, kjer je razvidno, da največ turistov še vedno zahaja v kraljeva mesta ter v
mesta ob atlantski obali. Temu primerno so tudi učinki množičnega turizma tam največji.
Tudi druga hipoteza drži; največ pozitivnih učinkov zaradi razvoja množičnega turizma je v
gospodarstvu, saj je turizem vse večji vir deviz, privlači tuje investicije in posredno vpliva na
razvoj države. Opozoriti pa je treba, da je tudi delež pozitivnih učinkov na družbenokulturnem področju precej visok in da je bilo vrednotenje izvedeno na kvalitativen način in je
zato nekoliko bolj subjektivno, rezultati pa niso kvantitativno podkrepljeni.
Tretja hipoteza je predpostavila, da so posledice v kulturnem in družbenem okolju večinoma
negativne, saj se tradicija in kultura tržita kot turistični produkt, hkrati pa izgubljata pomen
med lokalnim prebivalstvom; zaradi vse večjega stika z evropskim svetom maroška družba
postaja vse bolj zahodna. Ta hipoteza prav tako drži, čeprav je presenetljivo visok tudi delež
pozitivnih učinkov, ki pa se zopet večinoma nanašajo na možnost zaslužka in ponujanje
zaposlitve, pozitiven pa se zdi tudi eden izmed vidikov spremenjenega načina življenja, in
sicer večje pravice državljanov. Za ta učinek ni kriv izključno turizem, vendar pa se je
prebivalstvo zaradi zgleda zahodnega sveta začelo boriti za svoje pravice.
Učinki turizma so med seboj povezani in se prepletajo na različnih področjih ter s tem
ustvarjajo posredne vplive, ki pa so še širši kot neposredni vplivi. Maroko si tako marsikje
uničuje atribute, ki privlačijo turiste, in samemu sebi omejuje razvojne možnosti. Vsaka
turistična destinacija gre skozi faze razvoja turizma in le vprašanje je, ali se bo v zadnji fazi
Maroko sposoben preobraziti in obdržati turiste ali pa se bo nekoč potencialna turistična
destinacija sprevrgla v degradirano okolje s korenito spremenjeno družbo, ki se je povsem
podjarmila zahodnjaškemu načinu življenja in izgubila svojo identiteto.
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7. SUMMARY
Morocco was given a great opportunity to develop strong tourist sector for its colourful nature
and cultural heritage. The beginning of the mass tourism begins in the time of French
protectorate, when first plans for future development of tourism were put into force by French
governor Marechal Herbert Lyautey. Today these plans are named Vision 2010, which hasn't
been fully fulfilled, and current Vision 2020. After the fall of the protectorate, the government
under command of the king kept a big role in encouraging growth of tourism. Muhammed VI
introduced a new view on tourism by encouraging his people to be open to the tourists and
making country hospitable. Today Morocco is trying to become one of the main tourist
destinations and is trying to achieve this with many projects sponsored by foreign investors
and by creating new branches for tourism. Because of the struggling, county is losing its main
attributes which are its nature and culture.
Tourism presents one of the main economic activities; therefore its impact on economy and
social processes is big. By all means tourism is creating new employment, yet the human
labour market is big and employment rates are low, so it is easy to find workers for low
wages. By that black market is expanding and on the other hand the income is leaking off the
county. The government is encouraging foreign investments, which can use Moroccan
environment for making money. They do bring some general development to the city but they
also take the main part of the income and sometimes isolated tourist cities make it impossible
for locals to earn some money on rich tourists. This helps to increase social differences
between the locals, and also the differences in regional development. The government is
making effort to lower those differences and offer employment on the local level, which
would help to diminish rural-urban migrations and migrations abroad. But openings are few
even in the tourist places, so many locals are forced to take part-time jobs as carriers, tourist
guides, henna artists and many homeless people along with children are begging for money on
the streets and refuse to continue with basic education. Criminal rates are higher and many
young people are forced into prostitution. Poor people began to concentrate in the slums.
Tourism also has a strong impact on social and cultural environment. Contact with other
cultures itself causes the exchange of information, values and lifestyles. People of Morocco
were used to life of isolation, commanded by Koran, which started to change quickly after the
contact with western cultures. They started to imitate new lifestyles which led to the erosion
of culture and tradition. Culture also became a marketing good, with the offer of tourism
becoming standardized for the demands of tourists. Religion is losing its importance, with
mass production of souvenirs, traditional crafts are being forgotten. Cities are overcrowded by
tourists who are diminishing its attraction and pressures on the environment are getting
bigger. The most negative consequence of tourism is its effect on nature; the pollution of air,
water and soils is serious, even worse, it is destroying fertile land for the purpose of building
new touristic objects.
Research hypothesis turned out to be true, the worst negative effects are on the places of the
biggest interest, which are Royal Cities and both coasts. Most of the positive effects of
tourism are found in economic sector, as tourism generates income and new jobs. The last
hypothesis says effects of tourism in socio-cultural environment are mostly negative, as it
comes to losing the values and tradition. I have to agree, but on the other side I have to say I
was surprised at the percentage of positive effects on this area.
Effects of tourism are intertwining and by that creating indirect effects which are more widely
spread. This way, Morocco is destroying its attributes, which were main cause for the
development of tourism. Each tourist destination undergoes phases of tourism development,
but the question is will Morocco be able to stand up and offer new attractions when
development reaches the last phase?
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